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Про заmверdнсення змiн do dеmqльноzо
плану mерumорii u4оdо змiнu цiльовоzо
пРuзначення зеIиельнuх diлянок з веdення
особuсmо?о селянськоzо zоспоdарсmва на
зелtлi з розлwiu4ення mа експлуаmацit
об'екmiв прqмuсловосmi, ct<lladcbKozo
zоспоdарсmва, mранспорmу mа зв'язку -
<Iнdусmрiальноzо парку Ярuчiв> на
mерumорii Сmароярuчiвськоi сiпьськоi
раdu (за меilсuлIu населеноzо пункmу)
Ка"ло'янка-Бузлrкоzо району ЛbBiBcbKoi
обласmi у зв'язку iз злпiною ршmашlування
об'екmiв iHHc е н ер н о -mр ан с пор mн о i
ittфрuсmрукmурu (ко"uплекс iнмсенернuх,
mранспорmнuх споруd i ко.uунiкацiй) mа
змiною нuзвu на <Iнdусmрiальнuй парк
КСIГМА ПАРК ЯРИЧIВ>

Вiдповiдно Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, Закону,

УкраТни <Про регулювання мiстобулiвноi дiяльностi>, прийнявши до уваги
протокол громадських Ьлухань щодо внесення змiн до детального плану
територiТ щодо змiни цiльового призначення земельних дiлянок з ведення

особистого селянського господарства на землi з розмiщення та експлуатацiТ
об'сктiв промисловостi, складського господарства, транспорту та зв'язку -
<Iндустрiального парку Яричiв>> на територiТ СтарояричiвськоТ сiльськоТ ради
(за межами населеного пункту) Кам'янка-Бузького району Львiвськоi областi у
зв'язку iз змiною розташування об'сктiв iнженерно-транспортноi
iнфраструктури (комплекс iнженерних, транспортних споруд i комунiкацiй) та
змiною н€вви на <Iндустрiальний парк (СIГМА ПАРК ЯРИLIIВ) вiд 07.05.2018,
а також розглянувши клопотання директора ТзОВ <Iндустрiальний парк
(СIГN4А ПАРК ЯРИLIIВ)> Оприска М. I. вiд 24.05.2018 JФ26/2018:



1.Затвердити змiни до детаJIьного плану територii щодо змiни цiльового
призначення земельних дiлянок з ведення особистого селянського господарства
на зепцлi з розмiщення та експлуатацii об'сктiв промисловостi, складського
господарства, транспорту та зв'язку - <Iндустрiального парку Яричiв> на
територii Старояричiвськоi сiльськоi РаДи (за межами населеного пункту)
Кам'янка-Бузького району Львiвськоi областi у зв'язку iз змiною розташування
об'ектiв iнженерно-транспортноi iнфраструктури (комплекс iнженерних,
транспортних споруд i комунiкацiй) та змiното н€вви на <Iндустрiальний парк
(СIГN4А ПАРК яРИЧIВ).

2. Вiддiлу мiстобудування та архiтектури забезпечити оприлюднення на
офiцiйному веб-сайтi райдержадмiнiстрацiт детаJIьний план територii протягом
l0 днiв з дня його затвердження.
, з. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадмiнiстрацii А. Вашкiвського.
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