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[тугуьськА РАйоннА двР1кАв}1,ц Адм|н|стРАц!я
хАРк|всько1 оЁ]1Аст!

Р о зп о Ряджвн ня

{угу!в хр /й-

|1ро паданпя лозвот:у Базал[Бськ!й
сиьськ1й рдд! па розро6лепяп
детальпого плапу терптор|| лля
розм!шепня кладовпщ1 тд його
обсцговувавня за мея(амп
вдсе.,!епоп) пупкгу ]!| терптор|!
Базал[|всько! сйьсько! рддп
чут1ъського району [арк!всько!
област!

1(еру:онись ст. 6, з9 3акону 9ща1яи (про йсцев1 державн{
адтл{н1ограц!]>> та вйповйно до ст- 6, 8, п. 3 сг' 10, л.2 сг' |9 3ат<ону 9ща!тпт
<|[ро регузповат+ля м1стофлбно! д1я:ъноот{>> (1з змйаттпт), наказу й1йсгерсгва
рейона,ъного розвитку, буд!внигтгва та )китлово-комунапьного господФства
}ща]лпа вй |2.0з.20|2 ш9 107 (про з.пвер,шкенн-'{ дБн Б.1.1-14:2012 <€к;тщ та
зм1ст детальногю п]|ану тер|пор|]), щоекгу робопого !1л&уван|'! чугу!всь!Фго
с1льоького алм{йограгивного району розробленого .{ер:кавтппл проектним
!нст:тгутом <[аркБпроекг> у 1981 роц|, в порядку реа.гт!зац1! з комт1'1ексн9!
забудови територ!1 райощ, розглянув||!и заяву Базал!!'всьт<о! с!льсьто| р4щ;
в|д 06.10.2014 ]$э 02-337408 що надання дозволу на рочоблетптя дета,,!ьного
плац тер:тгор!! для розм1щет*тя кпадов]ща та його обслуговувштлтя за меж1|ми

наоеленого тут{{су на тер|тгор1т Базшл|1всьто1 о|,тьсько{ ради }{щуБсьлого

району {арЁвсько! област1, врахов1тши гаратгг!й*е зобов'язш;т:я Базач1!всь:<о!

о|льсько| радл щодо розробки та фйанс}ъанш{ детш!ь|{ого п,1аиу тФ! гор|т:

1. }{адати дозвй Базат11Боьк!й с1льськй рад; |{а розробле!'ня дет{[пьноп)
тшащ терхтгор|| для розм1тшеттхля кпадов!ща (ттлошето 2,0000 га) та його
обс.тгуговратгя за ме)ками населе1{ого тцшсгу на тергтор!| Базал|ьсь'Фт
с!льсь1Фт ради чугуБсьлого району !аркБсьл<о| облаот!.

2. Ф{нансування роб1т {з розроблетп<я дет1} ьного ъ'1ану торигор]! для

розм!шетп:я кладов!ща (плошето 2,0000 га) та його обо:туговр{!ння за мФка|ми
населеноп) тункту на тщпгор!1 Базал1Бсь:<о| с!льсьто! ради 9щу!вського рйону
хФкьсь|Фт обласг1 щовесги за ращъок Базал|Бсь:<о! с!.]ъсь|о! рад{.

3. Ре:<омендвап: Базат|бськй с{льськ1й рал1:
3.1. 3амовгги розроблетпля дет!1]1ьного тп1ану теригор!| дпя розм{щетл:я

кпа]|овища (ттлошето 2,0000 га) та його обслуговран1'1 за мФк1|ми населеного
ту]*сгу на терггор{! Базшг1бсько! с|-гьсько! ради 9угу!вського район хФкьоько]
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област! в щоекгн{й оргагт1зац{! яка мае вйповй::ий дозвй (л]цетвй).
3.2.|\тсуя розроблеттття дета|ьного тьтау т9пгор!!, }')валеног0

арх|текц.оно-м!стобуд!вною радрк)] проведрння щомадськ|{х слухань' под.!пи
його на розп]яд та з1гверд){(ення до рйо|п{от державно! ад*лйстрац!!.

4. (от+гро:ъ за виконанн'!м розпорядхення пок.]!аоти на пф1пого
заот}'|1ника голови рйотпло| деря<авно] адм!н!ощац1| 8аржейова 1Ф.1(.

3асцпшик гьповш районно|
дер:кавпо! адм!п!стрдц[[ в.в. коРост&]|ьов


