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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька Jю /у /а/-аf 11Е_o7el *иr aa/gy'"?

ITpo нчdаttня dозволу llo розроб,lенttлt
dеmольttozо пJluHy плерumорii ditя злliнu

цiльовоzо прLtзнчLлеttня земеltьttоt
li.гtяttкtt з tlсобttсп7OZо селянськOzо
zоспоdорспlв0 каdасmровuй Ho.ttep

4622lВ4900:07:000:024б ttct землi dллt

розмiuцення mа експлу ъmацit octtort Llx,

пiDcoбнttx i dопомiмснLN буdiвелtь m0

споруd пiitlрuсл+лсmв переробноi m{l

MatuuHoбydiBttoi про.уlLtсловоспli, u4о

розmошовсttti tta mерumорii Ka"u'rltl*{l-
Бузькоi ,MicbKot pctdu зо jyteJlttvu

нuсе.це tt ozo пу нкmу с. I Ip ttбужаtt u

I]i;tllorзiitHo /1О сr,а,геЙ 6,13,20,з9,41 ЗакоrrУ УкраТни <Ilpcl rlictteBi ;цс-рясавtri

адп,rirтiс"граt{iТ>, с,гатей в, 1 0,1 6, 1 9,21 Закону УкраТrrи <I lpo регYJIIованJ{я

мiс,гобулiвттоТ дiяльтtостi>>, стат,гi 13 ЗакоrrУ УкраТни <i Ipo осIIови

мiс.гобу:lуваFIня)), ПоряrцкУ провелеIlнЯ громадсЬких сл}х&ItL IIlO:llo врахуваIII{я

гром?д1ських iHTepeciB гriд час розробленlrя гlроек,гiв мiстобУДirЗtТОТ ДОКl'l,tСttТ'аltiТ

на MictteRo\ly pirзrli, заl,верllжеIlого гIос,гаrIоl]оrо Кабirtеr,у N4itriclтpiB УкраТrЙ rзi;t

25.05.201 l Л9 555, l Iоря;tку розроб.ltенгtя MTic1,oбy.rtiBtttlT дlоку,меtliгаtliТ,

затI]ер/{х(е}{ого наказом N4iгricTepcT,Ba регiоtlаltьItоt,о розвиl,ку, бу,tliвllиIl1,1]а 1,а

житJIоl]о-кому}lаJlI)ноГо господарства УкраТrrи вiд,t l6.11.201 1 J\Г9 290, розI,,JIяIlувIIIи

ЗаЯВy гр. /iу.,tки JI.N4. вiд 0З.12.2018:

1 . l1аl,и l1озвi.lt на розроб;rенtlя детальI{оI,о IIJla}ly тcpr,r'r'opii .IljIЯ ЗЬ,lillt,t

tti.ltьоtзоl.О IIризначСнiIя земельrtоТ дiltяtlки з особис,гоI,о сеjlяI{сьl(ого госIIоliарс],I]а,l

кадасr.ровий номер 4622184900:07:000:0246 на зеtчt_lti /lJlrl розь,riIIlсIltIя l,а.

eцcпJlya,IarliT основних, пillсобrIих i l{опомiя<гlих бу:tirзе:rь та сIIору.II rri;lrLprlCMc,гl]

переробrrоТ та мапlиtrобулiвrrоi промисловос,гi, IJ\o ро:зт:ашtоваttti Iia ,гсрr,t,торiТ

Капл'яrtка-IiузькоТ MicbKoT РадИ за межаN,lи IIаселеLlоl,о пунк,гу с.IIрибу)каIlLr.



2. ФiнансуtзаFIня

здiйснити за рахунок

робiт Ilo розроблеrrнlо
кошlтiв гр, /lудцки Л,М,

летаJlьI]ого llJ]aIIy,гери,горiТ

(в;lасника об'ск,га rlерухоN{оr,о

де,гаJIьlIоl,о гIJlаIIу,гери,горiТ у

майна)' 
,, п,riс,гобчпчRаIлн t райоrrноТ дер}кавноТ а:tмirriс,грашiТ3, Вiд.цiлу мiс,гобулуваIrня та аркlтектури

слiльно з гр. Дудка Л,N4, забезше,лити:

укладення договору на розроблеrrня Micr:oбyitiBrroT 7:tОК!МеН,гаrriт iз

проектt{оЮ органiзаriiсtо' яка мас у cBOCN{Y склаiti особу з Bi/tItoBi:ttrиiv

ква.lriфiкаliiйним сертифiкатом l{a t]икоItаIII{я робi,т з розробJrеItL{я мiстобуltiвtIоТ

докумец.гацiТ, пiдго.говкч та I{а/lання вихiлtлих /tаних на розробку JIе,гаJIьIIого

пJIаI]У територiТ ,га розглял гJроек,гпих MaTepia:riB у порядкУ, I]изLIачеIIоNIу t{иIIIlим

- оприjllоднення цього розпорядженLlя rra офirliйrrому веб-сай,гi paйotttlot

/1ер я{аRIIоТ адм iH iстрацiТ,

- орt,анiЗацitО Ilроtlедури громалських слухаIIь

BiдrroBi/rHocTi до чинного законодавства УкраТltи;

- шодаtIня детального пJIану ,гериторiТ rrа заl,верl{ження в райоttttу ,]lep}KaBtly

адмirriс1рацirо у встаноl].rlе}lоN,lу законо/Iавст,l]ом УкраТrrи tIоря/tку,

4. Коrrтроль за ]]ико}lаrIItяN1 розIIоряJlяiешня поI{JIас,ги ]la l]cplllo1,o :]асl,угIIi1,1ка

го]Iови районtлоТ лер)i{авI]оТ алм irri с,граlliТ д. Вап l Ki вс ького,

Голова
B.I. Кирилич
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