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i:}j,irir_lЕiдrlэ дrо сlтатей 6,1З"2а,З{),z[i Законч УкраТни Kltrpo.u,licцeBi леlэжаt;rli

э.лrliгr_( l-,i:I:ii.,," i:TaTepi 8"10.16.19-2i Закон1, УкраТни <Iirэо per,},jl}oBaгtiiя

ilticT,.,(i,,;.iBHc,j' лi_Е.rьностi>>. cTaTTl i j Закоriу Украiни ,lqilpo с{:ii;]l]ij

ллi;л,э(i,.i,у,t]вt{{я)i. Г{орядку провепення гроN.{адськ}lх сл\цань tцодо tsрпх,r,в&нllя

грl]r/litil| t,trl>i iн,tэресiв пiд час trозроблення пpoeкTiB мiстобудiвноТ до](\,пiен"грIl'"'

на ,,lit,iieпоl/i\i piBl;i. затверджснсlгr-] псlо,гановокi KaбirTeT1l Yi1*1.Tpib YKpitTH;l i,i.i

25,rJ::.],J]1 jф 555. fiоряцк1, 1lо:,роблення r,riстобizлiвнаТ докrir\{еrJ1,;1l{i].

за,i|_t;t:/l-t{,г;}]$i,rJ Ililказс}ч{ ftliHicTepcTBa регiональFIоl-о po:Ji]LiTKy, б.Yдiвr:ицli]а -i-:t
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ia .!],l( r.l вi;lцiцл; lz fl'зрl'янка-Бузъком}, ралiонi ГУ Держгеокадастр;,, у jlbBiBcl"Ki;.i

эСi,, ;r;,ij лз:;л 0],05.2020 ДЪ ] 4-\3-в.25-|661 1ф7 -20:

] l|,а,гт,r l{оззtlr нз tэозtэобл;енлiя деIального пj]а}iV теритсiрiТ .itJl1.1

Bjlar,tIT\ в;ltti{я пO)iе]кного водойNii.tiца для It:OpIl.Ty,BaHHi' h{I{О в Yроt{иtцi <iЗа

&ellt!{,li ,,,i на тtэри,горiТ Новояtричiвсъrtоi с:елtтirднсТ раi{и Кам'яг;.ка-Бузькrэго

pai] ; ,н i; .;iъlзiв; ькоТ областi 1за межа\{и HaceJ-TeHoI,o пункт}.i
':.". l.;iнаt-lсуiэаЕi{rj робil гjо 1эозроГJ"пеннло детальнсг0 план}, ,гс:рr.iторiТ

]д_it;l,;г:яl,i tt :ia pa){},FtcK коштiв Новоярtа.liвськоi cej-ll4tti}tоi Ёз;iii.
.:- , tJ i,цдi..у мiстобl;лування ,га архiтс-iстl,ои райоглноТ депiка.внс;Т

ад.rtirл с, i]:Е,цii эгliльг;о з ЁJовояtзti.tiвськrrк-l ,;елIIIцнOю радоtо за(iезпе,ll,t,гll:
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]: ",:ь lч1!,Jl}IкА-БузъкА рАЙон}tА дЕр}кАi]нА A/_IMJ нlс],рАцtя

роз ШОРЯДЖЕННЯ
пц. Кам'янка-Бузька Nэ_
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квалid-li.i;;trtiлiним сеlэтифiкатом на виконання робiт з розроблення мiстобудiвноТ

цс,Е},тйеl-iТецiТ, гiiдГстовкУ та наданНя вихiднИх даних на розробку детаJIьFIого

план:/ T;:prи;Tcpii та розгляд лlроектних матерiачiв у ilорядку. визначеноfutу

чI4 HHlj },i законс.цавством УкраТrти :

i:}Ii.jj."]FодНе1-1нЯ цьогО розпоряДження на офiцiIlноN,tу веб-сайтi районгrоТ

це p;,},i а Е J]l .-],i а,д,r t i н i стр ацiТ;

- ОlrГаН:зацiю процедури громадських слYхань детального пJlану теритоl-iiТ ,v

Bi,l1,,l :,lli t,tt.lс,гi ц{] I{иJlного закоFIодавства YKpaTHlr,

- г{(_},jii.лн:]lя .це]ального плану територiТ на затвердження в районнУ ДеРЯiаВНY

ад lr i rl с,: l:ацiк, y tsстановлено}ч{у законодавством УкраТн it порядку.
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l.. l;,cttTporlb за виконанням розпорядяtення заIIишаю за собою.


