
fIолянська ci.llbcbкa palla
оr,олошус про tIочаток проIlедури розгJIя]lу та врахуI]аIltIя пропозLlLliй r'poMaltcbttoc,t'i

у проектi детальноI,о пJIану територiТ та стратегiчнiй еко.llогi.tнiй оцiнцi llроек'гу

локумента державI{ого плануван}lя

пов FIл I-Iлзвл доку]\4ЕнтА дЕряtлв ного [Iллн у вАнн я
/{етальний план територiТ <<Вttесеrlllя змitl в дета"ltьttий IIJIatt т,еритtl;lii з

метою визlIачеIItlя плаtIувальIIоi оргаrliзаrrii та розвитку територii, уr,очttеltttя
положеIIь геtIераJIьtIого IlJrally сеJIа Олеttьово, урочиuце " Виttttий "/UlrI

розмitцення iнltивiдуаJIьtIих житJIових булиrrкiв, I,oclIollapcbKиx будiве.гlь ,гil

сtIоруд)).

N4е,га розробки детаjIьt{ого I1-IIatIy -- l]изIItltIеIIIIя п,IaIlyBaJtbrtoT орt,аltiзаttiТ ,ra

розвиткутери,горiТ, уточIlеIrня фуrrкцiона.lIьttого l]ризIIаче}ltIя земеJIьItих /-цi.пяtttlli il-ilrl

буzriвниrl,гва i обс;]уговування }китJIQвих булигtкiв, I-осllодарських будirзе:rь i crropy;i.

11роек,г розроб_llено на пi:iставi рiшrеrtня восьмоТ ceciT восьмого cKJtиl(il}tt{rI

ГIолянськоТ сiльськоТ ради вiд 20 JIипня 202I року N9 4|5 ,га завlIання Htl

проектування.
Замовник мiстобулiвноi докумеrrтацiТ Виконавчий KoMiTeT Поляlrlс:ькоТ

сiльськоТ ради.
Рсlзробник проекl,у детаJ]ьного ILrlaнy та Звiту tIpo стратегiчtlу eKo.;tclt,i,ttly

оцiнку - ФОI I Зазу;rич C.l.

орI,лI-I, IIlo IIриЙмА],иN4Ii рIIIIЕI,IIIя IlPo зA],BLlP/I)I{ll1,IIIrI

ДОКУN4ljl{'ГА I{EP}KABttOI'O ГIJIАI-IУВДt-II IЯ - I Iо;tянсьl<а сiльська рада.

ПЕР 11ДБАЧУ ВАLI А ГlРОI IЕДlУРА I'-PO N4 Аi\СЪКО ГО О Б l''O ВОР l 1 l-i I I Я

Щаr,а початку ,га с,lpоки злiйсненrrя IlроItсдури: громадське обl,оворсtlttlt
проскту /[е,I,а.llьного гlJIану ,га Звir,у про с,гратегiчну cKo.,ttll-i.tHy oltirlKy рOзIIоLlа,го з

дня Тх оrlрилюдtнення - 26 JIистопала 2()21 року на сайr,i I]о;tянськоТ сlб'с.цlrанtlj

територiальноТ громади за адресоrо: https://polyanska-grorr.ada.gov.ua/., T|l трива,l,иN4е

до 29 грудня 2021 року.

дл,гА" члс I N4IсцЕ провЕдЕlIня злI-IJIлI{овАLtих I-роN4длськLIх
(]JlyXAl Ib

28 l,py,,tll я 2()|-1 року о l 1.00 гоi (иr-ri у llpиMirr(cHtti ci.ltbcl,tcoT ра;tи за a/{pccol():

с.IIоляrrа, вул./(ухlIовичА, 63 вiдбулу,гься грома;lсьt<i сJIухаl{Ilя з tlpc,]etl,гalliгicl тa

ОзrIайомитися з проекl,оN{ f{ета",rьttого IlJlatjy та звiтом t]po ст'ратсl,iчttr

еко.ltоt,iчгrу сlцiнку N{ожIIt1 в ci.llbcbKiй patti.

ор[,дI{. /]о якоI,о IIодlдI(),1-ь(]я злуt]АжtjIIItя l IIроп()зи[(li, ijtlt-cl
ПОШTОВА'ГA EJIEK'I'POFIHA А/IРЕСИ'ГА С'ГРОКИ r]ОllАIl[1Я ЗАУВА)ItlllIЬ l

ПРОIIОЗИLIlЙ
Зауважеrlня i пропозицiТ ло Звiту iз стратегiчrrоТ екологiчttоТ оцirtrtи, проL,I(l\

!,етального пJIану територiТ подаIоться до виконавчого KoMiTeTy IIоляItсько'i



СiльськоТ рали за адресоIо: 89313, Закарttатська обл., L'валявський p-ll, c.IItl,trtIla,
вул.flухrrовича, 63, тел.( 0З l ) 33 14522.

С'грок подання зауважень i пропозицiй стаIIовить З3 днiв, тобто до 28 грулI{я
2021 рокУ. ПропозиuiТ та зауваження, подаrri пiсля встаItовленого cTpolty, пе
розглядаються.

FIL]оБхIднIсl,ь провЕдЕIII-Iя,грАI,IскордонIIих
щодо проекту документа державного плаIlуваIIня вiдсутня.

коLIсуJlьl,лI {IЙ

1.1.Щрогобецькийполяllський ci"rl ьський голова


