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Ро3поРяд)квння

територ;| забудови'

!'.| 'с:"э:а ;-э !":; "г-::

г1ро ]}атвердженяя детдльвого плану

комплексу 6уд!вель та споруд фермн
велико'| рогато? худоби м 1з оова м 02)

с|льськогосподарського п!дприсмс'1ва
кураф€€вд в.в.
пувкт па терптор'| всхар1всько||
селищно! ради чугутвського р!йоиу
харк!всько' област|

в!дпов|дво до стагей 6' 1].20 закону укра]ви (пРо \'|сцев] державн!
адм;я]страц1]). статей 6. 19' 25 закону укра]ъи (про рецл!ованяя
м!стоб}ц1вно1д1яльност,), поставови каб;нец м!н;стр!в укра]яи в1д 25.05.20!1
м 555 (про затвердженяя порядц проведення гроь!адських слухапь шодо
врахува!ля томадських !нтсрсо;в п;д час розРоблення лроект!в м;стобуд|вно|
.о.)ме!ац'_1нам'.[с0о!) р!в! !-. €^ь\ у!!.!с!еос варе'|оч"1ьно!ово(ви!{}.
буд!внпцтва та хитлово-ко!1унального господарства укра!ни в]д ]6'1 ].201 ]

л, 290 (!з зм|нами' внесевими зг]дно з наказом м1н|стерства рег;ояа!ьяо.о
розвитку. б!ц!вництва та китлово кому!альното господарства ф ]99
(20879-!з) в;д 20.05.20|з), вРаовуючи дФшь!!'й план тсритор;т забудови'
завершевпя буд]в!ицтва '[а рековструкц!; комплекс} буд;вель та споруд фер''и
яелико! рогато-' худоби л, ]з оова ш, 02) п|д роз1вшуваявя малого
с|]ьськогослодарського п|дпри€мства кураф€€ва в.в.' :,г]дно !ротоколу
.]с"а! ч0 ар\'!сп)рно_";с.обуд.вно] рс.. пги ссоор; м'с!об)щв.аня
арх|текту!и !|)1 10.]2-20|з м,1:

1. затвеРд(ги ле!апьвпй план тер'тор!! забудовп' завершення
буд]вництва та реконс1!укц;] коп{пл€коу буд1вель та с!оруд ферми вслико]

ро!а.о| ч)0оби м ]{ 
'{.!'а 

ч" 0.]) п:! в,!|!!с)3а!"!я м4по!о

с'льськогосподарського п]дпр!]€!ства курафссва в.в''за
пулггу !а територ1| всхар1вськот се:1ишно| ра.чи чуц]ъського райояу
харк!всько| облас.! (дода€ться).

2. сепору п1;стобудувавпя
адм|н!страц1| (старусьов г1.]|.):

!

; арх|пкт)ри районно| !ержавно|



2

2.1' за6езпеч!ти опРимдвепя дФшьяого плаву тРитор1] за6удови'
завеРпеявя буд!вн!{цгва та реконстукц;] копп1плексу 6уд!вель та споруд фермп
велико] Рогато1 худоб! л, 13 (зопа ]т, 02) п|д розташуванпя мшою
с|льськогоспода!оького п!дл!исмотва к)"аф€сва в.в.
пу!кту яа те!итор]'' всхар|всько'| селищяо'' рэди чугу]ъоького Райояу
хар{всько| област; шпхо!!! опу6л!куваяня його яа оф]ц|йяому ве6-сайт]

Ралоьно' дс!^авьо: адФ!ь!ста];1 п!о!я.ом !0 дн'в 1!. -{ иою 13_веРд" ення:
2.2' з6ер]тати !оп1ю детшьното шаву територ!; за6удови, завершевш

6уд!вяицтва та рековструкц1] ко!'плетсу 6уд!велъ та спо!уд фермп вел!хот
ро-а о х,до6и ]'0 .) !зо!!а ,м! 0'' п'д ро1ъ!]ща!ня мшо!о
с;льоькогоопода!съкого п!дп!исмотва к}"аф€сва в.в'
пункц ва еритор]] всхар1всько] селищяо| ради чуц1ъського рдйояу
харк1всько] област; у матер;алах арх1тсктурно_м]стобуд!вно] ради при сектор|
м.( !об,о)ваню ; а!!!ек}!1 !'о^но_1,!ер^3но1 алч;"итв!|].

3. коятолъ розпоряджеяш локласти па першого
застулвика голови районво| де!)кавпо| адм;л1страц!|варже1яова ю.к'

першпй з'ступник головп
р!йолло! держав!о'[ адм|я|стрдц|! АР]кЁ!нов

"!


