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КАМ, ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДИIНI СТРЩUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про розроблення dеmальноzо лtлану
mepumopii dля впоряdtування mераmорii
mа вuзнччення необхiOноi плоtцi
земельноi diлянкu Dля буdiвнuцmва mа
обслуzовування cKltaDcbKltx mа
вuробнuчuх прutпiu4ень в с.fiDtоliв (за
м еilс ал, u н ас ел ен о z о пу н кmу)

ц

Вiдповiдно до статей 6, 1З, 20, З9,41 Закону УIqpаiни <Про мiсцевi

державнi адмiнiстрацii>, статей 8, 10, t6, 19, 2| Закону Украiни <Про

реryлювання мiстобулiвноi дiяльностЬ>, cTaTTi 13 Закону УкраТни пПро
основи мiстобудуваннrD), Порядку проведення |ромадських сJý/ханъ щодо
врахування громадських iHTepeciB пiд час розроблеЕня проектiв мiстобудiвноi

документацii на мiсцевому piBHi затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 25.05.2011 Ns 555, Порядку розроблення мiстобудiвноi

документацii, затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
булiвничтва та житлово-комун€tльного господарства Украiни вiд 16.11 .201r|

J\Ъ 290, розглянувши кJIопотання директора ТзОВ (СОКК) Кабаша О.Р. вiд
16.01.2017: 

т

1. Розробити детальний план територii земельноi дiлянки для
впорядкування територii та визначення необхiдноi площi земельноi дiлянки
для будiвництва та обслуговування скJIадських та виробничих примiщень в

с.Щiдилiв (за межами населеного пункту).
2.Фiнансування робiт по розробленню детttльного плану територiТ

здiйснити за рахунок коштiв ТзОВ (СОКК) (власника нерухомого майна).

З. Вiддiлу мiстобудування, архiтектури та будiвництва районноi
державноi адмiнiстрацii спiльно з директором ТзОВ (СОКК) Кабашом О.Р.
забезпечити:

укJIадення договору на розроблення мiстобудiвноТ документацiТ iз
проектною органiзацiею, яка мае у своему складi особу з вiдповiдним
квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з розроблення



мiстобулiвноi документачii, пiдготовку та надання вихiдних даних на

розробку дет€tJIьного плану територiТ та розгляд проектних матерiалiв у
порядку, визначеному чинним закQнодавством Украiни;

оприлюднення цього розпорядження на офiтtiйному веб-сайтi

р айдержадмiнiстрацii;

- органlзацlю процедури цромадських слухань детального плану територ11

у вiдповiдностi дQ чинногQ законодавства УкраiЪи;
подання дет€IJIьногQ плану територii на затвердження в районну

державну адмiнiстрацiю у встановленому закOнодавством Украiни порядк}..

4.Контроль за виконанням розпорядження поклаоти на rrершого

застуIIника йдержадмiнiстрацii А. Вашкiвського.

B.I. Кирилич
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