УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА БАРСЬКОГО
РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
15.09.2020 р. №_153
м.Бар
Про надання дозволу на збір
вихідних даних та виготовлення
проєктної документації
Розглянувши заяву гр. Барсегян Л. В. про надання дозволу на прибудову до квартири №8
по вул. Заводській, 27 в м.Бар, враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності земельної ділянки від 23.12.2019р. індексний помер
194386679, враховуючи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію
права власності на нерухоме майно квартиру від 31.08.2018р. індексний помер 136221605,
керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України
«Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», постановами
Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №461 «Питання прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів), №466 від 13.04.2011р. «Деякі питання виконання
підготовчих і будівельних робіт», №548 від 25.05.2011р. «Про затвердження Порядку
проведення експертизи містобудівної документації», №553 від 23.05.2011р. «Про
затвердження Порядку здійснення архітектурно-будівельного контролю», №560 від
11.05.2011р. «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України, наказом №45 від 16.05.2011р. «Про затвердження Порядку розроблення
проектної документації на будівництво об'єктів», виконком міської ради ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл гр. Барсегян Любов Володимирівні на збір вихідних даних та
виготовлення проєктної документації на прибудову 3,63 м х 5,0 м до квартири на
приватній земельній ділянці кадастровий номер 0520210100:01:147:0026 по вул.
Заводська, 27 квартира 8 в м. Бар.
2. Проєктну документацію виготовити згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням
вимог державних стандартів, норм і правил, затвердити її згідно чинного законодавства.
3. Приступити до
виконання будівельних робіт після реєстрації декларації про початок
виконання будівельних робіт.

Міський голова
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Начальник відділу
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Начальник відділу
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