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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIШ С ТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

змiн в dеmальнuй rbryaH

dля реконсmрукцit
прамitцень пid

1. Внести змiни в детальний план територiТ дJIя pei{oнc.гpyitrliT
Flе}китJlових примiщень пiд обслуговуI]ання м'ясопереробного гtiдгtрltс\{g.Iвtt

територii Староярirчiвсl,ксli
ме}ками наееленоI,о lt1,1ltiL-v),

Про BHecn.:n"
mерumорш
HeilcLlпUloBLx
обслуzовування лчt'ясопереробноzо
пidпрuемсmвu заzоmrcельно-
BidzodiBeлbHo?o комплексу нq
mерumорit Сmароярччiвськоi
сiльськоi раdч п0 вул, Галuцькiй, 143
(за л|емсалrl,t населено?о пункmу),
зumверdмсеноzо розпоряd}tсенням
ZOловu Кам'янка-Бузькоi

заготiве.lтыто-вiдгодiвельного комплексу на
сiльськоТ ради по вул. Галицькiй, |4З (.а
затвердженого розпорядженням голови

райd ермсаdлtiнiсmрацit Bid 2 1. 09. 2 0 1 5
м 321/02-08/15

ВiдповiДно дО статей 6, lз, 2о, з9, 41 Закону Украiни пПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацii>, статей 8, 10, 16, |g, 21, Закону Украiни uПро
регуJIюваннЯ мiстобудiвноi дiяльностi>, cTaTTi 13 ЗаконУ УкраiЪи <Про
основи мiстобудування)), Порядку проведення |ромадсъких слухань щодо
врахуваНня громадськиХ iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноТ
документацiI на мiсцевомУ piBHi, затвердженого постановою Кабiнет}
MiHicTpiB УкраТнИ вiд 25.05 .2о1l м 555, Порядку розроблення мiстобудiвноТ
документацii, затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку,
будiвництва та житлово-комунаJIьного господарства Украiни вiд 16.11 .20;_1
ль 290, розглянувши клопотання директора ТзоВ <ЛембергМiт> ldядюха О.З,
вiд 25.0I.20|8 М10:

райдержадмiнiстрацii вiд 2|.og.201 5 J\b з2|lо2-о8l15.
Капт'яtlка-БlrзькоТ

;l]



2. Фiнансування робiт по розрOбленнло детального плану територiТ
здiйснити за рахунок коштiв ТзОВ <ЛембергМiт>.

З. Вiддi"lrу мiстобулування,
дер}кавноТ адмiнiстрацiТ спiлъно
забезшечити:

архiтектури та будiвниr{тrза paiiclHiioT

з директором ТзОВ <Леr,rбергN4iт>

проектноIо органiзацiею, яка мас у своему складi особу з

квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з

вiilпоtзiднлтпt

розробленн-яt
мiстобулiвноТ документацii, пiдготовку та надання вихiдних даних H.I

розробку детального плану територii та розгляд проектних п,TaTepia_ltiB 1,

порядку, визначеноlчIу чинним законодавством Украiни;
оприлrоднення цього розпоряд)I<еFII]я на офiцiйном,ч веб*саliт:i

райдержадмiнiстрацii;

- органiзацirо процедури громадських слухань детального шлану територiТ

у вiдповiдностi до чинного законодавства УItраiни;
в раионFIч

Дерх{авну адмiнiстрацiю у встановленому законодавствоN{ УкраТни I1 ор ядку.
4.Контроль за виконанням розпорядяtення поклас,ги IIа пeprliol,o

заступника голови райдержадп,Iiнiстрацii А. Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич
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