
yKPAiHA
КАМ, ЯНКА_Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНIСТР АЦIЯ

розпоряджЕннrI

Про нсldttнttя dозволу н0 розроблення
Dеmальноzо плану пхерumорit земельнсьr
diлянок: каdасmровuй ltо"цер
4622l10100:11000:0182 плоu4ею 25,3885
zш mа каdасmровuй но.щер
4б221 l0100:I I000:0184 плоu4ею 8,1936 za
Dля розмiu4ення mа експлуаmацit
ocшoBtllx, пidсобнuх i dопомiltснuх
буdiвель mо споруd пidпрuемсmв
переробноi, ллаut.rнобуdiвноi mа iHu,toi
промuсловосmi на mерumорii Кам'янка-
Бузько'i "uicbKoi раdu (за мФtсuлlu
населено?о пункmу м. Калw'янка-Бузъка)
Каtп'янка-Бузькоzо району Львiвськоi
обласmi

Вiдповiдно до статей 6,|З,20,З9,41 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, статей 8,10, |6,|9,21 Закону УкраТни <[1ро регулювання
мiстобулiвноi дiяльностi>>, cTaTTi 1З Закону Украiни uПро осIjови
мiстобулування), Порядку проведення громадсъких слухань щодо врахування
громадських iHTepeciB пiд час розроблення проектiв мiстобулiвноТ документацiТ
на мiсцевому piBHi, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
25.05.2011 J\Ъ 555, Порядку розроблення мiстобулiвноТ документацiТ,
затвердженого наказом MIiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвництва та

житJtово-комун€Lльного господарства Украiни вiд 1б.11.2011 J\Ъ 290, розглянувuJи
клопотання ТзОВ KCBICC.KPOHO) }lЪ41 вiд 17.10.2018:

1. !,ати дозвiл на розроблення детuulьного плану територiТ земельних

дiляtлок: кадас,гровий номер 46221 10100:11000:0182 площею 25,3885 га ],а

кадастровий номер 46221 10100:l l000:0184 площею 8,t9Зб га для розмiшtення ,та

експлуатацii основIIих, пiдсобних i допомiжних булiвель та споруд пiдприсмств



гIереробноТ, N{аlIIиrIобу;liвrlоi' 1,а iHrtloT IIромисловостi rla
I]чзькоi MicbKoT ра.ци (за межал4l{ HaceJIel{o',o r]угIкту
Кал,t' янка- Буз ького райогrу J Ib Bi вс ькоТ об"тlас.гi .

2. ФiнаНсування робiт rro розробJIеннIо детального IIJIану,гери,горiТ зltiйсttи.ги
за рахуIIок коlп"гiв ТзОВ (CBICC KPOI]O>.

3. t}iЛ;tiЛУ мiстобу:lуваLIня та архiтектури районноТ лержавIlоj'а,,1мiлtiс,грацiТ
спiльнtl з'I'зОI] (CI]ICC KPOI]O)) забезпечити:

- укJIа/(еL{ня /1оговору на розроблення мiст.обулiвгrоi' i{окумеIr.гаrtii' iз
tIpoeKTHoIo органiзаrliсю, яка маС У своемУ складi особу :з вi;ltlовiлttим
квалiфiкаrliйrrим сертифiкатом I{a вико[{аFII]я робiт з розроблсIлIlя мiстобулiвrrоТ
локуN,lе}I,гаtliТ, ttiдго,гоtзку ,га наllання вихi/tних /tаних IIа розробку, /lс.га_rlьноI.о
плану r,ериr:орii' ,га 

ро:]I,JIяI{ проектних MaтepiaлiB у Ilорядцку, I]изtIачсному чиIlI{им
закоLlодавстI]ом УкраТни ;

- оIlриjllо/(нення l{ього розIlорядження ria офirriйrrому веб-сайтi paйor,rttoT

дер}кавноТ адм i н iстрацiТ;
- орl,анiзаllirо шроцелури грома/]ських cJryхaнb ле,гаJrьIIо],о IlJ]aпy ,гери,горiТ 

у
вiдtповiдttостi llo LlиFIного законодавс.гва УкраТни;

-, Ilо/{аItНя lIетальНого tIJlаНу тери,гОрiТ гrа затвер/IЖеttнЯ lз райоltttу li(ep)taBtly
адмiн iстраrцi ю у встановJIеному законодавством УкраТни поря/Iку.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
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