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Вих. ЛЪ lбзl02-12
вiд. 09.02.2022 року

MiHicTepcTBo економiки украТни
01008, YKpaiHa, м. КиТв, вулиця М. Грушевського. 12l2

Вiдповiдlло до IIрограми розI]итку територii БожедарiвськоТ територiальноI
гроNrади на 2022-202З рOки. затвердженоi рiшенrrям БоlIседарiвськоi селищноi ради
Камятrського району f]нiпропетровськоi областi вiд 24.12.2021р. Nl 40-18/VIII та згiдtло

технiчного завдання, затверджеtлого рirпенrIям БожедарiвсъкоТ селищноТ ради Itамянсьltого
району Щнiлропет,ровсr,коi областi вiд 24.12.202lp. Nч 1З-l8/VIII, Виконавчий KoпliTeT
Божедарiвськоi сеJIищноТ ради плануе виконати код,IIIлекс робiт, ttов'язаний з розробкоrо
мiстобудiвноi документацiТ громади разом
супутнiми роботами (послугами) з
виltонання
аерофотознiплання тери,горii, створенню картографiчного матерiалу
iнвентаризацiТ окремих територiй громади, а саме: <Розробка комIIJIексного п.па}rу

iз

i

просторового розв}I,гку територiI Божедарiвсl,коi територiальноТ гро]}Iади
(комrrлекспий tlлап). Ро:lробка пормативноТ гроrrrовоi оцiнltи lзсiх зеIчIеJIь

Божедарiвськоi територiальноi громади. Створення сучасноТ картографiчноi ocHoB}I.
Iнвеrr,гаризацiяl земеJIь смт Боrrtедарiвrса, с. Вiлr,не, с. Покровка, с. БолтишкА, с.
Катеринопiль, с. Водяrlс, с. Адамriвка, с. Itудашriвка>> (ДК 02l:2015:71340000-3:
<<Комrrлексlli iнжеперrri послуги>>)

Вiдповiдно до ст.1 ч,27 Закону УкраТни K[Ipo публiчнi закупiвлi> до TepMiHy
((роботи) вiдносяться - <<poзpo(ltettttst пlлtлекmпоi' dolg,лtelttlta1,1ii ltct oб'a<tlltt бчdiмuцпlва,

HaylioBo-п1эoelttllTtoi' с)сllgl.менmа,ъlii t,ta pecпlalpaLlilo паlrl,'яlllоIi ауlхimекmуlu m,а л.t-iсllлсlбlлdlл66уlцп,
б)ldiBl"tttz,lпlBo Hoyux, розlltuреllнrl, peKoн.cmp)lKt,liyL, ксtпiпlальнttй pe^,loHm mа ресmаврацiлt icttуoчux
об'скm,iв i сподк) Bu;ltlбlLtt ttlzo tпа 1le(]upoбH,urt.tlztl прuзлI(1челt,тtя, робопlu з бчdiа-ttщmtза tlб'асmiв

пpoeKllltttli, dсlку,ttенmацii', робоmu з н-орl4у(tаlIлlя в (lуdiвнtпlmrзi,
?еоltozорозвiОува.пr,нi робоmu, пl,ехlli,пtе 11el)eoctlat,l|erпut, ()iю,tttх tliс)пllttслlсmв mа cyпllrlBk)Hi
робопlа:ll, пос.пу;>,u, )) l1x().11y,t uc.lti zеоr)езuч.лli робоmu, бypiltltsL, ceitc,yti.tt.ti Оос,цiDlrculrtя, аеро-

з

улtlзрслб_пенllrI.L|

i,

cyпylпч,:LlKoBa фоmозйо.il,tliа mа iTLu,Li пocitl,zu, Lцо вlс.lпоl!аюлllLлсft,

do Koulmrlpuclto| Btlpпlocllli 1лобiпl,

якLцо варпхiсtпь mакuх послу? tte перевutl|ус Baplпocllli сал,Luх робimll

Просимо Вас надати

роз'яtснеFIItя, .ли вiдоситLся

до виду предмету закупiвлi

з розробки комплексного плану просторового
(комплексний план)> разом iз
гро_
територii
Бох<едарiвськоi
територiальноТ
розвитку
супутнiми послугами, BapTicTb яких не переви
ку те
громади).
комплексного плану п
1оgF,9тлl}, запланована дiяльtliсть громади

З повагою,
Голова Боrкедарiвськ

{#iц
лt9)'

Щерко Володимир Iванович.

