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KAl\4, янкА-Бузь кА рАЙоннА дЕржАв нА АдмIнIс трАLця

РОЗПОРЯД}КЕННЯ
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Про наdання dозволу на розроблення
mерumорii dля
переоблаOнання

dema.rtbHozo fu,aaHy
mа

Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
Закону Украiни <Про регулювання

реконсmрукцll
ненсumловоt буdiвлi корlвнuко
воdонапiрноi башнi село lальнuч
вулuця Шепmuцькоzо 22в Кам'янка-
Бузькоzо району Львiвськоt обласmi (за

меJtсаIиu населеноzо пункmу)
з dобуdовою вuробнuчuх, cшadcbKux,
dопомiэtснuж mа аdмiнiсmраmuвнuх
пршпtiu4ень mа буDiвель з вidвеdеннял,
зеJwельноi diлянкu dля tx обслуzовування
заzальною орiенmовною пJtоlцею
dо 4,0 za

Вiдповiдно до статей 6,13,20,З9,4|

адЙнiстрацii>, статей 8,10,16,|9,2|

мiстобудiвноТ дiяльностi>, cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про основи

мiстобулування), Порялку гIроведення громадських слухань щодо врахування

громадських iHTepeciB пiд час розроблення гrроектiв мiстобулiвноI докумеi-rтацii

на мiсцевому piBHi, затвердженого поiтановою Кабiнету MiHicTpiB Украiiiй вiд

25.05.2011 N9 555, Порядку розроблення мiстобулiвноТ документацiI,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального 

*розвитку, будiвництва та

житлово-комунального господарства Украiни вiд 1 6. t 1 .201 1 Jф 290, розглянувши
заяву Левечко О. С. iЛевечко Р. С. вiд 18.10.20l9:

1. Щати дозвiл на розроблення детального план,у територii для ррконструкцiТ
та переобладнання нежитловоТ булiвлi корiвника та водонапiрноi башнi село

.Щальнич вулиця Шептицького 22в Кам'янка-Бузького району Львiвськоi областi

(за межами населеного пункту) з добудовою виробничих, скJIадських,



допомiжних та адмiнiстративних примiщень та булiвель з вiдведенням земельноТ

дiлянки для ix обслуговування загальною орiснтовною площею до 4,0 га.

2. Фiнансування робiт по розробленню детального плану територii
здiйснити за рахунок коштiв гр. Левечко О.С. та Левечко Р. С.

3. Вiддiлу мiстобулування та архiтектури районноi державноТ адмiнiстрацii
спiльно з гр. Левечко О.С. та Левечко Р. С. забезпечити:

укладення договору на розроблення мiстобулiвноi документацii iз
проектною органiзацiею, яка мае у своему складi особу з вiдповiдним
квалiфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з розроблення мiстобудiвноi
документацiТ, пiдготовку та надання вихiдних даних на розробку летального
плану територii та розгляд проектних матерiалiв у порядку, визначеному чинним
законодавством Украiни ;

- оприлюднення цього розпорядження на офiчiйному веб-сайтi районноi
державноi адмiнiстрацii;

* органiзацiю процедури громадських слухань детального плану територii у
вiдповiдностi до чинного законодавства Украiни;

- подання дет€uIьного гIлану територii на затвердження в районну державну
адмiнiстрацiю у встановленому законодавством Украiни порядку.

4. Контроль за виконанням розпорядження заJIишаю за собою.

Перший за А. ВАШКIВСЬКИЙ


