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укрАiFrА
КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЯtАВ FIA АДМIНI СТРАЦIЯ

розпорядNtЕння
м. Кам'янка-Бузька yn -/g ЭЭ ,08 ' ' n

Про наdання dозволу нш розроблення
dеmальноzо плану mepumopi'i dля змiнu
цiльовоzо прuзначення зе"uельноi
diпянкu з особuсmоzо селянсько2о
zоспоdарсmва каdасmровuй номер
4622186200:05:000:0299 на землi dля
р оз.,wiu4ення mа експлу аmu цii о сно BHllx,
пidсобнuх i dопо"цiэtснuх буdiвель mа
спору0 пidпрuемсmв переробноi mа
лtаоuuнобуdiвно'i промuсловосmi, и4о

розmаu,lованi нш mерumорii
Сплароярuчiвськоi сiльськоt раdu за
.цехса.цu населеноzо пункmу с.Сmарuй
Ярttчiв

ВiдгrовiДно дО статеЙ 6,|з,20,З9,41 Закону УкраТни <Про плiсцевi ;1eprKaBrri
адмiнiстрацiТ>, статей в,10, |6,|9,21 Закону УкраТrrи <Про реI,уJIrовання
мiстобудiвноТ дiяльлtостi>>, cTaтTi 13 Закоrrу УкраТгrи uПро осIjови
мiс,гобу:tува}I}lя)), ГIорядlку про]]едснI{я громадських сJIухаIIь lLlolto врахува}JIrя
громаl(ських iTt,l,epcciB rriд час розроб.ltелtня гtроек,гiв мiстобулiвrrоТ l(окчплент,ацiТ
на мiсцевомУ piBHi, затвер/{Женого гIостановою Кабirrету N4irricTpiB УкраТI-1и rli;1

25.05.2011 _}(s 555, Порядку розроблення мiстобулiвноТ локументаrliТ,
заl,вердженого наказом N4iнiс,герства регiонаrlьного розtsитку, булiвницl.ва "гa

жит]Jlово-комунальrIоI,о I,осподарства УкраТни Bilt 16.11.20l1 лГ,r 290, розгJIяIIувIIIи
заяву r,p. (]r,crtbKiB O.N4. Bitt 24.12.2018:

l. l{ати дозвiл LIа розробленltя /{eTaJIbHOI.o плану r:ерит:орiТ дJ]я змittи
цlльовогО llризначення земельноТ лiлянки з особистого селянського госIIодарстIза
кадастровий номер 46221В6200:05:000:0299 на землi дJlя розмirцеtтrtя та
експлуатацiт осгrовних, пiдсобних i допомiжних булilзель та споруд пiдгrрис51ств
rlереробrlоТ l,а шtашtиtюбу.цiвноТ проN,{исJlовостi, пlo розз:аtшоваtli lIa 1ери.горiТ
Старояри,litзськоТ сiльськоТ Ради :]а ме}ками HaccJIe}lol,o пyIJKi,v с.Сr.арий Яричiв.



2. Фiнансування робiт шо розробленню детаJrыIого пJIану територiТ
здiйсгrити за рахунок коrштiв Стецькiв o.I\4. (власника об'скта нерухомого майl;а).

3. Вiд.rliлУ мiстобуЛуваннЯ т,а архiтектурИ районlrоТ дер}кавнОТ адмil.tiстрацiТ
спi"ltьно з Сr,ецъкiв О.М. забезпе,лити:

укладення договору на розроб-пення мiстобулiвноТ j{окуN,IеFr.гацiТ iз
I]роектIrою органiзаrliсrо, яка N,IaC у сRосму cK-lla/]i особу з вi/lгtовiдllим
ква"lriфiкацiйним сертифiкаl,оМ на викол{ання робi,r' з розроблен}lя шлiсr,обулiвлrоТ

/lокумен,гацii, пiдr,отовку та IIаданFIя вихiдrлих даних на розробку /{е.гаJIьноi.о
пjIану територiТ ,га 

розгляд tlроек,гItих MaTepia;riB у rIоря/]кУ, визIIаченому I{ирIFIим

законодавстI]ом Украiни ;

- оприлtоднення цього розпорядження rrа офiцiйному веб-сай,гi райогrrrоТ
llepжaBH оТ адплiн iсr,рацiТ;

*, орl,аrriзацiю IIроLIедури громадських cJlyxaltb /{етаJIы{оI^о пJIану .гери.горiТ 
у

вiztпоlзiдНостi дО чинного законодавства УкраТни;

- по/Iан}{я деталЬногО планУ територiТ на затвеРдженI{Я в райолlлtу /]ep)raB}ly
адмiнiстраltitо у встановленому закоFIодавством Укратни IIорядку.

4. Коrlт,роль за rjиконанI{ям розr]оряд}кення покJIасти на псрIIIоI.о застугIника
гоJIови райоrrноТ дср}кавr{оТ адмi triс,грацiТ А. Ваrлкiвського.

Голова B.I. Кирилич
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