
yKPAiHA

КАМ, ЯНКА_Б УЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

-"ZlёР; аф

Про розроблення dеmальноzо rшану
mерumорii dля вidновлення мемс земельноt
diлянка zоспоOuрськоzо dвору в с.Товмач
по вул Шuuлкевuцсl 1А, (за MeJKaMa
населеноzо пункmу) буdiвлi mа споруdu
яко?о нuturcаmь ФГ KJrIM>Ha правi
прuваmноt влuсносmi зzidно свidоцmва
серiя САКNs784783

ВiдповiДно дО ЗаконУ УкраrТни кПро мiсцевi державнi адмiнiс,граt{ii>,

Закону УкраТни <Про регуJrIовання rr,tiстобулiвноi дiяльностi>>, постанови

Кабiгrету N4iiricTpiB УкраТни вiд 25.05.2011 Jю 555 uПро затвердже}tFIя

Порядку Iроведення громадських слуханЬ щодо врахувань I,ромалських

illTepeciB пiд час розроблення проект,iв мiстобулiвнот докумеrттацiт Ita

мiсцевому piBHi>, наказу i\4iнiстерс,гва регiонального розвитку, булiвництва
,га хtитлово-комуналъного господарства УкраТни вiд 16.11.201i 

^Г9 

290 <lIpo

затвердження Гtорядку розробленrrя мiстобулiвr-lоТ док},N,IеII,гаtiiТ>,

заресстрованого в I\4iHicTepcTBi юстицiТ Украiни 20.|2,2о01 за,N(s l4(18/20206"

розгляI{увши заяву диреItтора Фг (J]I\4> Лисишака N4.t. вiд 01.Y].20|7

N95/ 12:

1. Розробити детальниЙ плаI{ територiТ земеJIъIIоТ дiляtttt1,l ,l"']ri

вiдднов-тrеtl}iя ме}к земельноТ дiлянки господарського двору в c.ToBш,tlltl псl I]Y,II

Ifiашitевича 1А, (за меItами населеного пункту) будiвлi та спорУ;:Ilr ЯКОI'О

належать Фг <JIIN4>Ha правi приватЕIоТ власностi згiд{но свilцоt_l,гваr gс:рiя

слкNь78 478з.
2,Фirrансуваl{ня робiт по розроб;lеннtо щетвJll,ного l]лану тс1lll-горiТ

здiйсIлити за рахунок коштiв ФГ (ЛIN4) (в.пасника нерухомоГо ьrаЙrrа).

З, Вiддцiлу мiстобу;{ування, архiтектури та будiвнлtrlтва раrЙоrrrlОТ

ltерiкавIlоТ адмiнiстрацii спiльно з директором ФГ кЛIN4> JlиСrtшеКСlМ N4.{.

забезгtечити:

]l
ji,l



проектноIо органiзацiею, яка мае у 0воему складi особу з вiдповiдним
квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з розроблеьlняl
мiстобулiвноТ документацiТ, пiдготовку та надання вихiднtrх даIлих l{a

розробrt,ч детального плану територiТ та розгляд проектних маl,ерiалitз 1,

порядку, визначеному чинниN,I законодавством Украirrи;
оilрилюднення цього розпоряд}кення на офiцiйному веб-сайr,i

р аl.iд е pxt адь,л i Hi стр ацii;

- органiзацiю процедури гроN{адських слуханъ детального плану,гериторiТ

у вiдповiдностi до чинного законодавства УrtраТни;

подання детального план)/ територiТ на затI]ерд}кення в райоrrпу
державIr}, адл,tiнiстраrriю у встановJеному законодавством УкраТни п()ряltl{v.

4.Контроль за виконання\{ розпорядхtення tIокJrасти Ita перlшоr,о

заступника голови райдеряtадмiнiстрацii А. Вашкiвського.
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