
ч!туьськА

|1р' розро6пення дета.,|ьного
плапу територ[| земельно! д!ляцкш'
розталповано! з& ме?ками

РАйоннА двР!ъвнА Адм|н!стРАщя
хАРк!всько| оБ'[Аст1

РозпоРяд)1([ння
[|уц1'в ]Ф /'7

с. €оцзмаганпя на тер|.тоР!|
[схар1всько! селищно! ради
9уц|вського району )(арк!всько|
обпаст!для розм!щеяня !снуго'лого
пол!гону твердих вйход1в
площепо 4!287 га

81дпов1дно до статт1 17 3акону укра!ъи (про основи м!стобулувангш>'

статей 10, |9, 29 3акону уща]ъи (про реч''1ювання м1стобуд!вно| дйльност!>,
постанови 1{аб!нец й1н|сщ|в !кра!ни в1д 25.05-20|| !х[э. 555 <[|орядок

проведенн'{ щомадоьких с]ц'хань щодо врахувань щомадських 1нтерес1в п1д час

рБзроблеттня 
_ 

проекг1в м1стобуд|вно| доцъ-лентап1| на м[сцевому р!внь).

,фЁ Б.1.1-14:2012 <€клад та зм|ст детально[0 плану територ1|>). наказу

й!н|стерства рег|онального розв!{гку' буА|внит]тва та я(итлово-кощ.'н:ш1ьног0

господарства 9ща]ни в1д 16.11.2011 }:гэ 290 к|1ро затвердхенн-'1 |{орялл9

розроблент:я м|стобул1вно! документац1!,, зареестрованого в й|н[отерств1

тостиц1! !ща|ни 20.12'2011 за .]'[э |46812о206' розглянув1ши лист
(|! <9уц!вський копдунальний комплекс) ъ|д 27.04.2015 }гэ 199 про надання

дозволу на розроблення детального плану територ1! для |сн1тового пол1гону

тверАто< в1лхоА1в' розта1пов:!ног0 за межами с. €оцзмагання на територ1!

!схар1всько! селищно] ради чуц!ъського району )(щк|всько| облаот1,

врахову|очи гарант|йне зобов'язання |{[! <9уц1вський комунапьний комплекс>

щодо ф|нансування детального тллащ територ|| та керуючись статгями 6, 39

3акону }ща|ни <|!ро м1ошев| державн| адм|н|сщац1|>:
1. Розробгги детапьний план територ|! земельно] д1лянки' розтатловано| за

межами с. €оцзмаганття на територ1т Бсхар1всько| селищно! ради чугу!ъського

району )(арк1всьтсо| област| для розм|щентля 1снутоного пол!гону тверАих

в|дход|в площето 4 ,3287 та (да;т1- детальний план територ|!).

2. 8исулити замовником розроблення дет!]]1ьного тллану територ|{ та

укласти догов|р на його розроблення з суб'скгом господар!ованг{,1, який мас

л1ценз|:о на розроблення детальних гштан|в територ|!.
3. Ф!нансування роб!т 1з розробки дет:1льного ггтану територ|!, зд1йснити

за рахунок когшт1в 1(|{ <9уц1вський коптутатьний комплекс>>, зг|дно !з листом'_ 
4. секгору м1стобудування 1 арх1текцри рйонно| державно| адм|н|сщап||



((тарусьов |{.}1.) забезпенити орган!зац1то розробки детального плану територ11

в|дпов!дно до вимог чинног0 закояодавства !кра{ни.
5. Рекомендувати 1(|! <9уц!вський котшунальний ком|1лекс)> забезпечити

орган!зац1то та проведення процедури щомадських слухань проекц детально!0
плану територ1? в1дпов1дно до вимог чиннот0 законодавства ущатни'

6. |(онщоль за виконан!1ям розцоряджен11я покласти на пер|лого

засц/пника г0лови районно! дерхсавно! адм1н1отрац|| Бархсе1нова [)'1{'

//
|_олови районно| дер2|€вно| ''_ /-1',
адм|п!с!рац!! \---''\''у/а/" - _-{.Ф. |{оРол!ок

(,/


