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Про внесення змiн Do dеmrшьноzо
плану mepumopii tцоdо змiнч цiльовоzо
прuзначення зе,мельнLlх diлянок з
веdення особuсmоzо селянськоzо
zоспоDарсmвш на землi з розмiu4енняmа експлуаmацi|
промuсловосmi,

об'екmiв
склаdськоzо

zоспоdарсmва, mрuнспорmу mu звrязку
- кIнdусmрiальноzо парку Ярччiв> на
mерumорii Сmuрояр uчiвськоi сiльськоt
раdu (за мемсалIлl нuселеноzо пункmу)
Кам'янка-Бузькоzо району JrbBiBcbKo'i
обласmi у зв'язку iз змiною
ршmашування об'екmiв iHuceHepHo-
mранспорmноi iнфрuсmрукmурч
( tto.+t w t е кс i н пс е н ер н uх, пц) {I l rc п ор t1.1 lt uх
споруD i коiltуttiкацiГt) mа змiною нOзвlt
tt{l <IHlycmpiплbttttti 1.1u!)li кСIГМА
ПАРI{ ЯРИЧIЬ).

I]iдповi;tно l1o с,гатей 6, 1З,29, зg,4l Закону YKpaTrrtt <<lipo мiсttсгзi
дерltавrтi адпlirriстРацiТ>, статей 8, 10, 16, \9, 2\ Закогrу Украirrи <ГIро
регулIованнЯ пriстобуДiвrrоТ Дiя_rтьгtостi>, cTaTTi 1З Закону УкраТни <I1po
ос}IовИ л,riстобуЛуваFII{я)), ПорядкУ проведеннЯ громадських сJIухань шlодо
врахуваt{ня громадсъких irrTepeciB гriд час розробленI-Iя проек,гiв мiсr:об\,jtiвttоТ
ЛОКУtvrеtlТаЦii Ца МiСЦеВОМУ PiBHi. затверд)tеного пос.гаI]овоIо i{абiгtеiу
N4iHicTpiB УкраТrrи вiд 25,05.2011 Jф 555, IIорядку розробленrtя мiстtlбу.ltirзноТ
докумеI{Тацii, затВердженоГо наказОм N4iHicTepcTBa регiоналr,ноГо розвитк\,,
будiвгrиц,гва ,га }китлово-комуналЬного господарства УкраТни вiд i 6. i 1.20l l
Л9 290, розгJIянувIUИ клопо,IаI]FIЯ дIrректора ТзоВ <Iгrдl,с,r,рill_:ti,Itиii li:Ll)I.
(CII'N4A пАрК ЯРИЧll])> Огtриска N4. I. вiл 09,02.20 1 в j\ъ l 5/201 tJ

l, i]HecT}j змiни до lцетаJIыlого плану територiТ щодо зпtittи цi_rtt,овtlt-сl
призI]ачення земеJIьних дi:tяноtс з ведеI]lJrI особltсто1о Uc.:jrIIlcI)I.OI ()



господарства на землi з розмiщенI{я та експлуатацiТ об'ск,гiв IIPON,{l.lс]rloil{lc гi,
скла/{ського господарства, транспорту та зв'язку - кIrллуст.рiалъrlого rrapriy
Яри,tiв> на териТорiТ Старояри.liвськоi сiльськоi ради (за MextaMI,I l{tlceJlOI{oI.()

пунк,гу) Каш,l'яttка-Бузького pal'Ioнy ЛьвiвськоТ об;lастi у :зв'яtзк\, i:з з,цtiittll<l

роз,гашуВаIlня об'сктiв iHx<eHepHo-TpaHcIlopтrroT iнфраструк,гури (Ktlш,ttIjtct{c

iн)tсенерних, транспортних споруд i коп,tунirсацiй) 1,а зп,tiноttl I{азI]I4 ]]tl

<Iндустрiальний парк (СIГN4А ГIАРК ЯРИЧtВ).
2. Фiнансування робiт по розроблештrю детального г]"I]аIIv ,герlт,горiГ

здiйсшити за рахунок кошr,riв ТзоВ <Iндус,грiальний I]apK (CIi'N4A ii:\PIi
JlРИЧII]).

3. ВiддiltУ мiстобулування, архiтектури та бу.чiвницr,ва paйitlirlioi'
лерiкав}{Оi адп,rirriСтlэацiТ спi:tъно з лиректороN,{ ТзоВ lндус,тlэiалl,tтий IIарк
<Сiгма ГIарк Яричiв> забезпечити:

- УКЛаДеНilЯ ДОГОВОРУ FIa РОЗроб;rенltя пlicтoбy;tiBrroT j{tlKt,rlcitr-littil' ];
проск],}1оIо органiзаrliсtо, яка \,{ае у'свосп,{)'скла;(i особу:з гli;{tttllзi,,tiltirt
кваrri(liкацiйним сертифiкатоN,{ FIa викоFIання робiт з розр(iбriеitгilt
п,riстобулiвнот документацii, гtiдготовку ,га наданнrI вихiднt.tх даIlих I]it

розробкv детаJlьного планy ,гериторiТ та РОЗГJIЯ;'i гтроекl,[lих lta.t.cpia"litз l,
поряllку, визI]аченоN{у чинIIим законодавствоr.l Украirrи;

оприлrоДненt{я цього розпоряllr(ешня на офiцiilтrоплr, всб-саii,r.i

р айдеряtадмiттi страцiТ;

оргаrriзацirО процедурИ громадських слуха}Iь детальilого I]JIaIl\/
,гериторiТ 

у вiдгrовiдностi /Io чинного законодавства УкраТтти;
I1оl{анIIЯ летального пJIану тери,rорiТ ша затверджеIJ1,1я tз patiiotllli.

державrIУ алпtirтiстРацilО у вс,гановленоN{у законо/]авствоN,l YKpaTrrl,i Ilоряi{liу.
1. Контроль за вико}IанIIяN,I розпорrIд}кенIfя IIокJIасl,и ltti I]epIIIOI()

застугIIrикzt голови райдерrrtадпtitriстрацiт А. Вашкiвського.

Голова B.I. t{иpl{.lll(l
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