розпорядtrtЕння

голови вIльшднськоi рАйонноi аЕрfi лвноi ммнIстрАцli
кIровогрмськоi оБлАстl
20I]роrа

,v, 308-р

сm впlьпlяпп

Пtю вадаяш дозшу тов сАНЛАЙТ ЕнЕрго>
яа ротоблеяяя дегальноm плаяу Tepиmpii

Керуючtсь стапями lЗ, 20, 41 Закону yKpa'iн, <Про мiсцевi державяi
sдмiяiстрбцiТ), стапш, 8, I0, 19, 2l :Ьхояу Укр€iЕи <Про реryлюваяш
мiсrобудiвноI дiяльяостiD, сmтсй t3, 17, 18 Зако!у Украiя, (Про осяови

мiсrcбудваянrD, поФяов, Кабiяеry Miвicгpiв Укрбiни вiд 25 цавш
20ll рку JФ 555 <Порядок прведе!ш громадськп сл}аавь цодо врахувань
громадсьш iвт€рсiв пiд чФ розроблеtlвя прфmiв мiстобудiвноi доrам€втsцii
вs мiсцевому рiвяЬ, яаказу MiHicT€pcB Ёгjонмьною pojBrтrT, будiвпицтва
m житлоФкоiý,lrальяою юсподаFЕтм Уrтаiш вй lб лисmпада 20lI Porf

Ns 290 (Про затrcрлхеяш Пор!дку розроблеяяя мiстобудiв!оi документалiii,
заресстрошоrc в Мiнiст€рсгвi
Украiни 20 грудяя 201l рку за
Х, 146810206, ДН Б.1.1_14:2012 (Смад та змiст деmльного плаяу териmрiir,
розгляЕувцlя шолФанп, тов <сАнлАЙт ЕнвргО) вiд 19 Фудвя 2бl7 року
}{r 9:

мIlцii

l.

Дтп дс]вй Товарисrву з обмеженою вiдповiдальнiстю (САНЛАЙiТ
ЕНЕРГО> ва розроблеsш дФдьвоm шшу територii земФьяоi дiлянки
орiснmвЕою плоцею 27,60 га р3йшоваяоi за межши с.Сухпй Тши!к
В;лыланськоФ району Кiрвоаадськоi облmi, для будiвяицтва, експrryатацii
а оботуmвуваннл 6}дiвель i спор}д с,б'(ктiв енерюft нер}Фчl{ч пiщри.мФ,
установ i оршiзацiЙ, а Фме Фшчноi елёпросrанцiТ (дапi _ дФцьмй ллал
I

т€риmр;i).

.l

3шовником ртобленя, детальноrc

Вiльшавську районву державЕу эдмiнiсфацiю,

шsЕу

периторii виlначип

Фiнаясущв, робiт з роФобм дегальноm плму т€рrторii здiйсяtm за
рвхуяох xoulтiв ToEPt()М з обмежеtою вiдповiдальнiстю (САНЛАЙТ
ЕнЕргсь
З.

2

4.

ceKmpy р€гiональ!оm

розвитку, мiсrcбуд}вавпя, архiт€,сryри та
дилоФкомунмьноm lоспощрстэа райдержадмiяiсграцii спйьно 1
lомри(,твом } обм€женою вiдловiдальнiстю "сАrшАЁfТ Ft{LРГО,
оприпюдненяя даноrо роlпоря.цженш шхоч йою опублiкушня в
засбз мФоюi iяФормацii, в рФiценп, на фiцifuому в€б_.айтi рейоfiноТ
дФжавяоТ адмiнiстрацii у двотr0r.невrrй строк з д], йою пiдпясавш;
ор@i9цiю процедурп прведення грмадськях слухань проекry
де.&Iьноr0 плаяу територii вiдловiдяо до вшог чиняоl0 щOffолашIйj
рзглrд проекry де@ьною шаяу trриmрiТ на здсiдшнi aP\i EKrypHG
мiстобудiвяоi рад! пр, ceкmpi р€гiоямшоm рввитку, мiстобудваlrнr,
архiт€кryри та житлово_комуrшноm rcподарства райдержддмiпiстрацii;

подаm лроеп} дегальяоrэ ма+{у лерmрii яд Tатэердженш

усmновл€яому

в

законодавсгвом поряд(у,

хориг)ФЕя, схеми лланування Вiлыла!ськоm раПону
матtрiали детального плаяу,
п}tпi I цюФ

5. При про*деяЕi

врuувап

6, Коордяналiю ро6@ ra

iнфрмsц,i шо,Oо виконшш
роlпорrджеmя покласгlt lra с€кюр регiовдшого розвmку, мiсrýбудувапня.
дрхiтектlри та }(ллоФкомуяцьЕою mсподарстm раiцержадмiliiсФацii'.
)"rага"rьнення

розпорrдi@яш пошmя яа заступника
fолов, райояноi державяоi ацмiЕiсграцii Сакуна Д.С.
7. Контроль за вякояаннrili даноm

Перlцllf, заступ{пк шовп
рсйоrяоi д.рlý.поl !дмiвiстрацfi

с.нЕстЕров

