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Закону Украiни "Про регулювання

мiстобудiвноi дiяльностi", Порядку розроблення мiстобудiвноi документацii
затвердженого наказом MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та
житлово-комунального господарства Украiни вiд l6.11.2011 р. N9 290, що
зареестрований у MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд 20.|2.20| 1 року
Л9l4б8/20206, розпорядження голови районноi державноi адмiнiстраuii вiл
0З.05.2018 р, Nч l72-од "Про надання дозволу на розроблення детаJIьного плану
територii земельноi дiлянки за межами населеного пункту c.flapaxiB",,
враховуючи, що проект дет.шьного плану територii пройшов процедуру
громадських слухань (обговорень) та в ходi проведення процедури заперечень
iз сторони громадськостi не надходило, розглянувши звернення гр. Ничик П.М.
щодо затвердження детального плану територii забулови (реконструкuii)
обмеженоТ вулицi Грушевського в с.Щарахiв Теребовлянського району
ТернопiльськоТ областi

1.

:

Затвердити детальний план територll забудови (peKoHcTpyKrtiT)
обмеженоi вулицi Грушевського в с.Щарахiв Теребовлянського району

Тернопiльськоi областi .
2, Передати матерiали затвердженого деталыIого плану територtТ на
зберiгання сектору мiстобулування та архiтектури районноi державноi
алмiнiстрачii., як невiд'смну частину схеми планування району.

3.

Сектору мiстобудування

та

архiтектури районноi державноi

алмiнiстрашii врахувати матерiали затвердженого детального плану територii
при коригуваннi схеми планування територii району.
4. Сектору взаемодiТ з громадськiстю районноi державноi адмiнiстрацii
оприлюднити матерiали затвердженого детмьного плану територiТ на
офiцiйнiй web - сторiнцi ТеребовлянськоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ
протягом 10 робочих днiв з дня його затвердження.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови районноi державноi адмiнiстрацii Андрiя Кундрата.
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