
укрлiнА
КАМ,ЯНКА-Б УЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНI СТРАЦIЯ

розl]орrIдн{ЕFIFIя
*?? м. Кам'янка-Бузька Хэ 1t 9,Q<t:y/|1q

Про ноdання Dозволу на розроблення
dеmальноzо плону mepamopii' dля
розмiu4ення mа обслуzовування
HeucumJtoBoi буdiвлi - свuнарнuка, якg
буdе вuкорuсmовуваmuсь пiD цех по
в uробlt uцmву буdiвельн uж маmерiалiв на
mерumорit Кшм'янка-Бузькоi ttцiськоi
раdu по вул. Mupy, 55z с,Прuбунсанu,
Кшw'янксл-Бузarко?о району, Львiвськоi
обласmi (за менсал|Lt населеноzо
пункmу)

Вiдrrовiдtно /io статей 6,1з,20,з9,41 Закоrrу УrсраТrrи <l1pcl п,гiсцевi ;цсрн<авtлi
алмil,тiс,гРаlliТ). с,гатей B,l0, |6,\g,2l Закон1, Украi'ни <Гlро реI.члIоваI{IIя
мiстоб1,,iiiвlrоl' лiя:tьttос.гi>>, стат,гi l3 Закоttу УкраТни <I lpo осIlови
мiстоб)rД)lRаtIня)), Ilорядку проI]с/IеIlt{я грома/Iських сJIухань ш(OiIo врi}хуваi,i{я
IромалсЬких iH,t,ePeciB lriд час розроблеttня проек,гiв мiс,гобулitзtlоТ докl.,пцеlлт.аrliТ
на MiclleBoMY piBr{i, заl,Rер/{Женого постаIiовоrо Кабillетч N4iTricr.piB Украi'lли Bi;1
25,05.20t l }l-a 555, I-IОРЯ2-ЦКУ розробrrеttл,tя мiстобулiвrtоl' JIоt(чмеIl,гацiТ,
заl,верllяtсIiого IIаказом N4iнiс,герства регiона-ltьi,{оl,о розвиl,ку, бу;iiвirицl.ва та
)t(И]JIОВО-КО]\1уFIа"'ILIiоI,о госIIодарс,гва УкраТrIи Bi:_l 16.11.20l1 лъ 290, розг_цяIIувIIIи
заяву гоJtови Itам'яt,tка-IiузькоТ MicbKoT ради ()мс:tяtlа о.Я. Bi,,1 2l .06.20l9
"lYl979/02- l ] :

1, l{ат,и дозвirr rra розробJIсння де],аJIьI{ого IlJlal{y тери,горiТ дJlя I)озмittlеtlня r.a
обслуl,овуваI]IJя нежитJ]овtlТ бу.чiвлi -- свинарника, яка буле Rикорис гоRува.rись пi,,i
Itex IIo виробllиlt,гву бу:tiвсJIьI"Iих Maтepia:riB I]a ,геригорiТ Кашл'ятlка-Iiу.зы<оТ MicbKoi
Ра,ци Ilo t]Y,:L Мир_у, 55r, с.IIрибуl(аtIи, Itirм'янl<а-Iiузьl<ого pariorly, JIt,BiBcbKoT
об;lаст:i (за меrками насеJIеIIого пl,нкту)

2. Фiнансування робiт по розробленню детального
здiйснити за рахунок KoпITiB гр. Гайда С.В,

гIлаIIч т,сри,горiТ



3. tЗi::i-r1, lriстобулуваIrIIя та архiт,екl,ури райоrлноТ дер)каtsrlоТ адмiнiс.грацiТ
ctri,ltbгltl з г1l. Г-айла C.Il, забезпе.лит.и:

rIpoeкTilo}o орl,анiзаl licto, яка \IaC "ч свосмv ск;tалi особ1, з вiilllrоRiдttишt
ква;тiфiкацiйrтим cepT,llcPiKaToN.l на вLlко[Iапня робiт' з розробJIеIII,iя мiс-гоб1,.ltiвrrоI
;Iок}.]\Iеtt,гаltiТ. пiддl,о,говкч ,Ia FIаданLiя вихillних /]аних rIa розробку /_1е.г.}льноI.о
IUJal{\' l:ериторiТ та розгJIяI1 проекТtIих матсрiалiв у IIорядку, I]изIl;1чсно]\,1у LII4I]IILlN,I

закон о;lа вс1,]зоN,I УкраТrIи ;

-- оприJIIОz'tНеНrI5I l{boI,o розIlорrlliu{сI{t{я на осРiuiйrrоп,tу веб-сай,гi райоilгrоТ
/iержавr{оТ a:tM i rr i с,rра uiТ;

- орl,анiзаllilо ]Iроllелури ].poN{il/lcbKJ-.lx CJlyxaHb /Iе.гLlлLIlоl.о It.Ilaнy гсlliл.r.орiТ v
вiлпоrзjzlтrостi до r{иIIIIого закоI{о/цаl]с.гва \/краТrти;

, IlоlrlаIlНя летаJlьFIоГо IIлаНу ,гери,гОрiТ rra заl,Rердя{еIlIlЯ в районltу /lep)ItaBFly
a;lMillicTparlito у l]cTalIoI]JIeHoMy закоtlолавстI]ом УкраТtrи поря/tку,

4. I(оriгро"тIь за виконанtlям РО:]t]ОРЯ;l)кеIItlя IIоIijIас,ги I{a []cpIiIL)I,0 засlчIlllt,lка
I,oJIoBLI райоltrrоТ illicTpaltiT д. Rапrкiвсьtсоt,о.
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