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ВIДДIЛ МIСТОБУДУВАННЯ, АРХIТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВО_КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
В}Л Батюка, 5-А, м. Нirкин, l6600, тел. (046З l) 7-З|-29, е-rпаil:
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у]иов mа обл4ежень проекmування
mа буdiвнuL|mва л4ережi вулuчноzо
освim.лення в с. Безуzлiвка,
Нiжuнсько?о району, КI'П-3 5/ I 2

Вiдповiдно до частиI]и б cTaTTi 29 Закону УкраТни (Про регулIовання
мiстобулiвrлоТ дiяльностi>>, Закону Украiни uПро внесення змiн /Io деяких
законо/Iавчих aKTiB УкраТни щодо удосконаJIення мiстобудiвноТ дiяльностi>,
наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та }китлово*
комунального господарства Украiни вiд 31.05.2017 J\Гч 135 <Про затвердження
Порядку веlIення ресстру мiс,гобулiвних умов та обмежень)), розглянувIIIи
листа БезуглiвськоТ ci"TlbcbKoT ра)\и Нiх<инськоt,о району вiд 15.01,2020 Nb
з4103-06,

I-IАКАЗУIо:
1. Затвердити мiстобудiвнi умови та обмеження лля проектування
об'скту будiвlrицтва Mepex<i вуличного освiтлення по вулицях: Лесi
УкраТнки j\Ъ2-В, Франка NЬ1-47, J\Ъ2-46; LLIевченка МlВ-78, JYэ17-43;
Берегова М45-В5, Ns14-44 (K]l1-35/12) в с. Безуг.ltiвка, FIiжинсtкого

2.

З.

р-ну, ЧернiгiвськоТ обл.
Розмiстити електронну скан-копiю примiрника мiстобулiвних умов
та обмежень з вI{есенням вiдповiдноТ iнформаrдiТ до ресстру
мiстобудiвних умов ,га обмежень на веб-сайтi НiжинськоТ районноТ
державноТ адмirriстрацiТ.
,,,. ,, ,,' ,
Контроль за виконанням цього наказур4лишаю за Собою.
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НIХtИНСЬКА РАЙОННЛ ДЕР)ItАВНЛ АДМIНIСТI,АЦIЯ
ВIДЦЛ МIСТОБУДУВАННЯ, АРХIТЕКТУРИ ТА
ЖИ,ГJIОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДЛРСТВА
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за.lпверdасеrшя лliс mобуd iBHux
у]и.ов mа обл4ежень проекmування
mа буd iвнuцmва д4ереэtсi вулuчно zо
освimлення в с. Безуzлiвка,
Нiэюuнськоzо району, КТ'П-4 3 5/ 1 2

ВiдповiдFIо до частини б cTaTTi 29 Закону УкраТни <Про
регулIова}Iня
мiстобудiвноТ дiяльностi>>, Закону УкраТни uПро внесенIlя Ъriч,
до деяких
законодавчих aKTiB УкраТни щодо
удосконалення мiстобудiвноi дцiяльностi>,
наказу MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвllицтва .га }китJIовокомуналЬного господарс,гва Украirrи вiд 31.05 ,2017 j\ъ 135 пПро
затвердх(ення
ПорядкУ ве/]е}Iня ресстрУ мiстобудiвних
умов та обмежеIIь>, розгJIяI{увIIIи
листа БезугuiвСькоТ ci-TtbcbKoi ради I-Iiжинського
району вiд 15,01 ,2020 м
з410з-06,

НАКАЗУIо:
4, Затвердити мiстобудiвнi умови та обмеження для

проектува}Iня

об'екту будiвrrицтва мережi вуличного освiтлення по вулицях: Лесi
УкраТнки JФ12-30; Заболотна J\ъ1-65, j\'92-56 (ктп-4з5/12) в с.

5,

6.

Безуглiвка, Нiжинського Р-нУ, ЧернiгiвськоТ обл.
Розмiстити електронну скаFI-копiю примiрника мiстобулiвних
умов

та

обмеrкень з вIIесенням вiдrrовiдноi iнформаrtiт до
р...rру
мiстобудiвних умов та обмежень на веб-сайтi- Hi*"".bKoT

державноТ адмiнiстрацii.
Конrро"lrь за виконанням liього }Iаказу залишаю за собою.
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