ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДN{IНIСТРАIlIrI
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Про наdання dозволу на
розробл е н ня dеmчtьн оz о пл ану
mерumорii зелtlельно'i diлянкu за
ме саrl u населеноzо пункmу
с, Кровuнка

Вiдповiдно до статей 2О, 21,41 Закону Украiни "Про MicueBi державнi
адмiнiстрацii"', статей 6, 8, 1 0, 1 6, 19 Закону УкраiЪи "Про реryлювання
мiстобулiвноi дiяльностi", наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку та
житлово-комунаJIьного господарства УкраiЪи вiд 16.1 1.2011 р. J"lb 290 "Про
затвердження Порядку розроблення мiстобудiвноi документацiТ", шо
зареестрований у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи ъiд20.12.20lr1 р. Nэ 1468/20206,
розглянувши звернення tIп "жБК "ясЕJIко" про надання дозволу на
розроблення детального плану територii земельноi дiлянки на територii
теребовлянського лiсництва для користування надрами з метою геологiчного
вивчення, у тому числi дослiдно-промисловою розробкою Кровинська дiлянка
пiсковику, на територii Кровинкiвськоi сiльськоi ради за межами населеного
пункту;

1. flати дозвiл на розроблення детального плану територiI

земельноТ

дiлянки на територii Теребовлянського лiсництва для користування надрами з
метою геологiчного вивчення , у тому числi дослiдно-промисловою розробкою
Кровинська дiлянка пiсковику, на територii Кровинкiвськоi сiльськоТ ради за
межами населеного пункту
2. Замовником розроблення детz}льного плану територii визначити
Теребовлянську районну державЕу адмiнiстрачiю
з. Фiнансування робiт з розроблення дет:rльного плану територlТ,
здiйснити вiдповiдно до частини 3,4 cTaTi 10 Закону Украiни "Про реryлювання
мiстобудiвноi дiяльностi".
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Сектору житлово-комунального господарства, мiстобудування,
архiтекryри, iнфраструкryри, з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту'
запобiгання та виявлення корупцii, взаемодii з лравоохоронними органами
4.

раЙдержадмiнiстрачii органiзувати :
1) уклалання договору на розроблення мiстобулiвноi документацii iз
проектною органiзацiею, яка мао
своему складi особу
вiдповiдним
кваrriфiкацiйним сертифiкатом на виконання робiт з розроблення мiстобудiвноi
документацii, пiдготовку та надання вихiдних даних на розробку детЕrльного
плану територii та розгляд проектних матерiалiв рядку, визначеному чинним
законодавством Украiни;
оприлюднення цього розпорядження на офiцiйному веб-сайтi
райдержадм iнiстрацiТ;
3) органiзачiю та проведення процедури громадських сп)aхань проекту
детальногО плану теритоРii у вiдповiднОстi до чинного законодавства УкраiЪи;
4) подання про€кту детального плану територiт на затвердження в
установленому законодавством Украiни порядку.
5. Контроль за виконанням розпорядження доручIlти засryпнttковi головl.
районноi державноi адмiнiстрачii СерLiю_Ожогаl{ю.
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Засryпник головIl

Олег Кулик

Сергiй PyciH

Андрiй Хома
Надiя Вишневська

Сергiй ОЖОГАНЬ

