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КАМ, ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI СТРАЦIЯ
ý-

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 rп/С а 0 lU Д2 /fРаr2l. кам'янка-Бузька/,r Zlз /аl__оt/д

do розпоряdмсення
Ка,уt'янка-Бузькоt

з"мlн

райdернсаDлtiнiсmроцii Bid 31.01.20IB
ЛЬ бI/02-08/18 кПро розроблення
dеmальноео плану mерumорii dля
буdiвнuцmва сонячноi елекmросmанцii
(СЕС) за Me)rcaJylu населеноzо пункmу с,
Баmяmuчi на mерumорit Кам'янка-
Бузькоi MicbKoi раdu>

Вiдповiдно до статей бо 1,З, 20, 39, 41 Закону Украiни <Про мiсцевi

державнi адмiнiстрацiТ>, статей 8, 10, 16, 19, 2| Закону УкраТни <Про

регулювання мiстобулiвноТ дiяльностi>>, cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про основи
мiстобулування)), Порядку проведення громадських слухань щодо врахуЁання

громадських iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноi докумеrrтацii
на мiсцевому piBHi затверлженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
25.05.2011 J\Ъ 555, Порядку розроблення мiстобулiвноТ документацii,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвництва та

житлово-комунального господарства Украiни вiд 1б.11.2011 JЮ' 2gO,

розглянувши клопотання директора ТзОВ кВестБулМаркет> Возного М.П. вiд
20.04.2018 Nb 19:

l. Внести змiни до розпорядження голови Кам'янка-БузькоТ

райдержадмiнiстрацii вiд 31.01.2018 JYs 61/02-08/18 <Про розроблення
дет€Lльного плану територii для будiвництва сонячноi електростанцii (СЕС) за
NIежами населеного пункту с. Батятичi на територii Кам'янка-БузькоТ MicbKoT
paДи)BИкЛaBШиПyнкTи2тaЗpoЗПopяДжeНняBНaсTyПнiйpелaкuii:

<<2. Фiнансування робiт по розробленню детального плану територii
злiйснити за рахунок KotllTiB ТзОВ <<Кам'янка-Б Енерджi).



3. Вiддiлу мiстобулування та архiтектlrри районноТ державноТ
адмiнiстрацii спiльно з директором ТзОВ <<Кам'янка-Б Енерджi>> Возним М.П.
забезпечити:

укладення договору на розроблення мiстобулiвноi документачiТ iз

проектною органiзацiсю, яка мас у свосму складi особу з вiдповiдним
квалiфiкацiйнимr сертифiкатом на виконадняробiт з розроблення мiстобулiвЁоi
документацii, пiдготовку та надання вихiдних даних на розробку дет€Lльного

гIлану ,герит,орiТ та розгляд проектних матерiалiв у порядку, визначеному

чинним законолавсl,Rом УкраТни;
оприлюднення цього розпорядження на офiцiйному веб-сайтi

райдержадм i Hi страцiТ;
__ орr,анiзацiю процелури громадських слухань /]етального гIJIану тери,горiТ у

вiлповiдr+остi до чинного законодавства Украiни;

- подаrIня дета"iIьного плану територiТ на затвердження в районну дерхrавну
адмiнiстрацiю у встановленому законодавстtsом УкраТни порядку.)

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

-!i,r,', А.С. ВашкiвськийНИК ГОJIОВИ
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