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хАРк1всько! оБлАст!
Р оз п о Рядж шння

!1ро надання дозволу

9уц!в

тов
<<Агроф1рм| <<3ароэкне>> на
розроблення детального плану
територ|! для обслуговування
комплексу бул1вель та споруд з
буд1вництвом та реконструкц!епо
буд1вель за мея(ами населеного
пункту на територ1| 3аролспенсько[
с|льсько| ради 9уц!вського району
)(арк|всько[ област|

8|дпов1дно до отатей 6, 8, 19, 24, зз, п. 6-1 Розд|лу ! <|{рик!нцев|
положен1{'{> 3акону }кра!ни <||ро рецлтовання м]стобуд1внот д!яльност|>> (|з
зм|нами), наказу 1!1|н|отерства рег|онального розвитку' буА|внит]тва та х{итлово_
комунального господарства !кра!ни в|д 12.03.20|2 ш9 107 <|{ро затвердження
шн Б.1.1-14:201'2 <<(клад та зм|ст дета-,.1ьного плату територ1Б, пункту 3 статт1
20 3емельного 1{одексу 9кра|ни (!з зм|нами), проекту робоного плануванн'|
9уц!воького с|льоького адм]н1ощативного району' розробленого,{ержавним
проектним |нститутом <[арк|впроеко у 1981 роц|, в порядку реал|зац!! з
комплексно| забудови територ|| району, розглянув1!]и заяву 1ФБ <Ащоф|рми
<3арожне> про надання дозволу на розробленн'т детального плану територ|| для
обслуговування комплекоу буд|вель та споруд з буд|вництвом та
реконсщукц|сто бул|вель за межами населеного пункту на територ||
3аро>кненсько! с!льсько| ради 9уц|вського району {арк1всько| област|,
врахов).!очи заяву 1ФБ <Ащоф|рми <<3аро>кне>> щодо розробки та ф|нансування
дет€тпьного плану територ!!:

1. Ёадати дозв|л 1ФБ кАгроф1рм1 (зарожне> на розробленн;{ дета"}тьного
плану територ|| для обслуговування комплексу буд|вель та споруд з
бул1вништвом та реконотрукц|ето буд1вель 3а межами наоеленого пункту на
територ1| 3аро;кненсько| с|льсько! ради {уц!вського району !арк|всько|
област1 (площето |0,7463 та).

2. Рекомендувати 1ФБ <Ащоф1рм1 (3арожне)):
2.1.3амовити розроблення дет€1пьного плану територ!| для

оболуговування комплексу буд!вель та споруд з буд|вництвом та
реконструкц!ето буд|вель за ме)ками населеного пункту на територ!|

л}



3арожненсько-| с!льоько]
(площето |0,7463 га) в
(л!ценз1то).

2.2.1]сля

| олова райо!пно[ дерясавно!
адм!н1страц1|

2

радут 9уц!вського
проектн|й орган;зац|т,

району {арк|всько| облаот|
яка мас в|дпов|дний дозв|л

ухваленого

в.в.лоБойчвнко

Розробленпя детального плану територ11'
арх1тектурно-м1стобуд1вното радо}о' цроведення щомадських слухань' подати
його на розгляд та затвердх(ен}'{ до районно| державно! адм|н!сщац||.

3. 1(онтроль за викоцанням розпорядженн'1 пок.паоти на пертшого
заступника голови районно! дер:кавно? адм!н|страц|| Барже|нова }Ф.1{.


