
укрА[нА
КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АЛМIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька tt fOb/al - О / f,

Про наdання dозволу на розроблення
dеmальttоzо п.пану mерumорit dля змiнu
цiльовоzо прцзначення часmuнu dBox
зеIwельнuх diлянок з кdля веdення
особuсmоzо селянськоZо zоспоdарсmвал>
на <dля веdення iнduвidуалIrноzо
сtлdiвнuцmва mа ро7"ullцення
внуmрiшньоzоспоdарськuх буdiвель dля
веdення особuсmоzо селянськоzо
zоспоdарсmвалl на mерumорш

[epHiBcbKoi cillbcbKoi раdu (за .uutсалlu
с.Сапiмсанка) Кал.t'янка-БузtrкоZо

р айо lty, JI ь в iB с ь Kot о бл acmi.

Вiдповiлно до статей 6,|З,20,З9,4l Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, статей 8,10,16,19,21 Закону Украiни пПро регулюва[II{я
мiстобулiвноi дiяльностi>, cTaTTi 1З Закону УкраТни uПро основи

мiстобулування)), Порядку проведення Iромадських слухань щодо врахування

громадських iHTepeciB гriд час розроблення проектiв мiстобулiвноТ документацiТ
на мiсцевому piBHi, затвердженого постановою Кабiнету lVIiHicTpiB УкраТни Bizt

25.05.20l1 Jф 555, Порядку розроблення мiстобулiвrлоТ документЬцiТ,

затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, бу:liвництва та

житлово-комунаJIьного господарства Украiни вiд 16.11.201l JVg 290, розгляtlувши
заяву Ip. LIJп'еха Я.Т. вiд 04.10.2018:

1. /{ати дозвi.lr на розроблення детального плану територii' для змiни

цiльового призначення .частини двох земельних дiлянок з ((/IJIя ведення

особистого селянського госполарства)) на (для ведення iндивiдуалъного

садiвtlиl_{тва та розмiщелIня внутрiшrньогосподарських будiвель дiJIя ведення

особистого селянського господарства)) на територiТ ЩернiвськоТ ci,lIbcbKoT радlлr (за

межами с.Сапiжанка) Кам'янка-Бузького Району,, ЛьвiвськоТ областi.



,2. Фiнагrсу,вання робiт, по розроблеriнrо детаJIьного
з/]iйснитлl за рахунок ttоштiв tp. Шп'сха Я.Т.

гIJIаIIу ,гери,горiТ

з' ВiддiлУ мiстобуДуваннЯ та архiтектурИ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ
спiльно з гр. Шп'ехоNI Я.Т. забезпечитh:

укладеннЯ договорУ на розробленнЯ мiстобудiвноТ документацiТ iз
IIpoeKTHoIo органiзацiею, яка мас у своему складi особу з вiдповiдним
квалiфiкацiйнипл сертифiкатом на виконання,робiт з розроблення мiстобулiвнот
документац1l, пlдготовку та надання вихiдних даних на розробку летального
плану територii та розгляд проектних матерiалiв у порядку, визначеному чинним
законодавством Украiни;

державноТ адмiнiстрацiI;

- органiзацiю процедури громадських слухань детального
вiдповiдностi до чинного законодавства УкраiЪи;

- подання детаJIьного плану територiт на затвердження в районну державну
адмiнiстрацiю у встановленому законодавством Укратни порядку.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника
голови районноТ державноТ адмiнiстрацiТ А. Вашкiвського.

Голова B.I. Кирилич

- оприлюднення цього розпорядження на офiцiйному веб-сайтi районноТ

плану територiТ у
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