
.!ry

укрАiI-Iл
клN4, яI-Iкд-I;узIэкд рдЙонI-Iл д(нржлI]I IA л1_IмII,Ilс,грлtlIя

Про нudання dозволу нu розроблення
dеmutьно?о ruлuну mepumopii dля змiнu
цiльовоzо прuзначення земельноi
diлянкu з кdля веdення особшсmоzо
селянськоzо zоспоdарсmва>) нu кDля
веdення iнduвidуально?о саdiвнuцmвь)
на mерumорii Сmароярuчiвськоt
сiльськоi padu (за "цФrcамu cСmарuй
Ярuчiв) Кам'янка-Бузькоzо району,
львiвськоi обласmL

I]i.,trroBi;ц}Io до ст,а,гей 6,13.20,39,41 Закоrlу УкраТrIи <lIpo vTicrieBi ;цсржаВГri

адп,lirliстраtliТ>, статей 8,1 0, |6,19,21 Закоrrу Украi'гrи <[Ipo регv.jIIоваL{Iiя

мiстобу;tiвrлоТ дiя.ltьtлостi>>, стат,гi 13 Закоrrу УкраТгrи <[1ро осIiО]]И

мliстобу;tyва}ILlя)), ГIоря,цку trроl]сдеIrня громадських cJIyxallb IJloJlo врахуваIrIIя

громаJ{ських i1-1TepeciB lliд час розроблеtlня проек,гiв мiс,гобулilзноТ докумс}IтаltiТ

tta Mict(eвoMy piBrti, за1,1]срлжеtlоI,о IIос,га}lоl]оrо Кабirrсr,у N4irlicrpiB YKpaTlii,t Bi;(

25.05.2011 Jф 555, IIоря7цку розроблеlrrtя мiстобуltiвноi 1,1оку]\4еII,гаtliТ,

затl]ерi(жеIIоI,о IIаказом Мiнiс,герсr,ва регiона.ltьIIоI-о розвиl,ку, буi tiвгtиI11,ва т'а

жиl,JIово-коN4уI{аJII'IIого господарства УкраТни вi.ц 16.11.201 1 }l9 290, розгJlяIIувillи
заяву l,р. JIvltarra I3. I-, rзi,ц l 1.02.20l9:

1. llаr,и дозвi;t }Ia розроблеr;rrя /Iе],аJIьI{ого IIлаFI\/ r,ериr,орiТ для зпцiliи

цiльовоl,о призначеFIIIя земельгtоi лiлятrки з ((/tJIя веitеIlttя особист,оl,о се.]IяIlськоI,о

I,ocrlo/lapc,гBa)) на (iIJlя Iзед\е}II{я iгrливi/lуаJIьI{ого садiвtlиllr,ва> l]a т,ерит,орiТ

Старояри,-tiiзськоТ ci"ltbcbKoТ ради (за межами с.Сr,арий Яри.riв) Кам'яttка-БузI)коI'о

райоrtу, JIbBi lзськоТ об"rrас,гi.

2. ФiллаrrсуваIlI]я робiт, IIо розробленттtо l1el,aJl])IloI,o lIJlaIIy ,гери,горiТ '

здiйсltити за рахунок коlrt,гiв гр. JIуrцаIла I].I'.

3. I]i;uliлу мiс,гобу;tуваI1lIя r,a архiт,ектури pailotllloT;,{epжilBIrol'a;tMillic,гlэa,liТ

clti.llblto з l,p. Jlyrla],loN,{ [].I'. забе]IIсl{и,г1.1 :



укладення логовору Ila розробленr{я мiсr,обулiвrrоТ докумеIt,rаrtiТ iз
IIpoeKтI{oIo оргаrтiзаrliсто, яка мас у свосму ск"lrадi особу :з вiдповiдtlим
ква:riсРiкаt(iЙtlиш,r серr,исРiкаr,ом Ila I]иколlа}IIiя робi,г з розробJIсIltiя шriстобу;tiвгrоТ

11оку]\JсLI,гаltil'. iti/tl,о,гоlзl<l"га IIajlaI{}lrt вихi/Itlих /1аIlих ita розробку /1е,га_[ьIiоl.о

rl,Цаl{У r'ерит'орiТ 'га розl,jlяl] Ilроеliг}lих \lа],срiалiв у tlоряJ{ку, l]изIlаLIсIlоtчr)/ tлиIitIи\.,I

законодавстl]ом УкраТrIи ;

- оприJIIодL{енъIя цього розпоряiutення rra осРiцiйгrому всб-сай,гi районно[
l1ep}KaBI{oT алм irricTpar tiT;

-- орl'агriзаlliю lIроI(елури t,ромаjlських c.ilyxalIb Jlс-гаJ]I)ilоI,о IljlaII\, гери,горii' v
Bi/UtoBi,,ttroc,t,i lto чиIIIlоI,о законодавс,гва УкраТrrи;

- Itо/lоtIFIя lIетальл{ого плану тсриторiI rra затвер/lжеIIIlя в райоtttlу 1]epжaBtly
aztMiH i страцirо у BcTaI{oI]J] еному законодавс1,1]о м YrcpaTr I и поря/lку.

4. KoHTpojIb за викоItаIlням роз]]орялжеIIня шоI<JIасти I{a перII{ого зас],уrII]ика
I,o.]IoB и ра й oHt rоТ дер}каRI Iq]*ддм i tl i с,граr r iT А, В atl tK i вс ького.

Голова B.I. Кирилич

бЁýrЩ

W


