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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНI СТРАЦIЯ

розпорядж
м. Кам'янка-Бузька

Ення

Jф r,Z3 /р;tзg/lg

Про наduння dозволу на розроблення
dеmальноzо плану mерumорit dля

розмiu4ення cmaBшonozo zоспоdарсmва
з пidсобнам_u прtlмiu4енямл.t, за
аDресою урочuц4е кБiля КрuнuчкuD за
меJ-rcuмu нuселеноZо
с.}Itовmанцi

пункmу

Вiдповiдно до статей 6, 13,20,39,41 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнl

адмiнiстрацii>, статей 8, 10, 16, |9, 2I Закону Украiни пПро регулювання
мiстобулiвноТ дiяльностi>, cTaTTi 13 Закону Украiни uПро основи

мiстобулування)>, Порядку проведення громадських слухань щодо врахування

громадських iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноi документацiТ
на мiсцевому piBHi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Bi:t

25.05.20l1 ЛЪ 555, Порядку розроблення мiстобулiвноi документац"iТ,

затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвниIIтва та

житJIово-комунаJIьного господарства УкраТни вiд 1б.11.2011 Jф 290, розглянувшрI
заяву гр. Щиби I.M., гр. ГубицькоТ I.B., гр. Федоришин Х.М, вiд 20.0б.2018:

l. Щати лозвiл на розроблення дет€uIьного плану територiТ для розмiщеп;ня
ставкового господарства з пiдсобними примiщенями, за адресою урочиtце <Бiля

Кринички)) за межами насеJIеного пункту с.Х{овтанцi.

2. ФiнансуванFIя робiт по розробленню детального плану територiТ

здiйснити за рахунок коштi" .р. Щиби I.M., гр. ГубицькоТ I.B., гр. Федсtришиtл

X.N4. (власника об'екта нерухомого майна).

3. Вiддiлу мiстоб5,дування та архiтектури районноТ державноТ адмiнiстрацiТ

сt-tiльно з гр. Щибою I.N4., гр. Губицькою I.B., гр. Федоришин Х.VI. забезцечити:

укладення логовору на розроблення мiстобулiвноТ документацii iз

проектноIо органiзаrliсю, яка мае у свосму складi особу з вiдгtовiдним

квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з розроблення мiстобулiвноТ



,1ок\,]\IеrI'гаItii, IIiдго,говку ,га IIадаIlня вихiдlних i{аних на розробку /lе.га"цьшсl.о
II"IaI{\ l,ериl,орiТ та розl,лЯll гIроекl'tIих MaTepia.lriB у порядку, визначеному LIиt.ltiиN,I

законодавс,I,вом УrtраТrrи;

ошриJrюЛнення llього розllоряд}ке}{ня }{а офiцiйrrому веб-сай.гi

р айдерясадlп,l i гri cTpalдiT;

орг,аttiзаItitо Ilроr{елури грома/]ських cJ]yxaнb /]етаJIьrIого плалl), т,ери,горiТ у
Bi itl r о Bi;lrl ос,гi /Io 1.I и tI FIоt,о закоr{ о/iавс.гва У краТци ;

- ItоilаtlНя дlета"rlьНого IIJIаНу ,гери,гоРiТ гrа затВерi]жеIIrIЯ в pal"lolIH), jtcpiliaBrtY
а;lмiнiс,граI Iilo у встановленому законодавством УкраТни поряl(ку.

4. Конт,роль за виконанням розпорядження покласти на перtпого засl,уrtI-Iика
I,oj l ови райдержадlмirri с,грацij . Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич
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