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ПОВІДОМЛЕННЯ

Пі
Чннадіївська селищна ради

"І^

про початок процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості до проекту Детального плану території та Звіту по стратегічній
екологічній оцінці, як документа державного планування.
ПОВНА

НАЗВА

ДОКУМЕНТА

ДЕРЖАВНОГО

ПЛАНУВАННЯ

«Будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури
та закладів громадського харчування в межах земельної ділянки,
кадастровий номер: 2122755500:11:001:0036, площею 2.2900 га, за
адресою с. Карпати, Мукачівського району».
Мета розроблення детального плану території
- визначення
планувальної організації та розвитку території, уточнення функціонального
призначення земельної ділянки, кадастровий номер: 2122755500:1 1:001:0036,
площею 2.2900 га в селі Карпати, Мукачівського району для подальшого
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та
закладів громадського харчування та зблокованих індивідуальних житлових
будинків.
Проект розроблено на підставі рішення тринадцятої чергової сесії
восьмого скликання Чинадіївської селищної ради від 28 вересня 2021 року
№ 965 та завдання на проектування.
Замовник містобудівної докумен гації Чннадіївська селищна рада.
Розробник проекту детального плану - ФОІ І, архітектор Зазулич С.1.
Виконавець звіту про стратегічну екологічну оцінку - ФОН Зазулич С.І.
ОРГАН, щ о п р и й м а т и м е : р і ш е н н я п р о з а т в е р д ж е н н я
ДОКУМЕН ГА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ - Чннадіївська селитщна
рада.
ПЕРЕДБАЧУВАНА 1ПРОЦЕДУРА ЕРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕНІ ІЯ
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Дата початку та строки 'здійснення процедури: громадське обговорення
проекту Детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
розпочато з дня їх оприлюднення
17 грудня 2021 р. на Веб-сайті
Чинадіївської селищної ради Иирь: сНупабіІУ$ка-§готас1а.£ОУ.иа, та триватиме
до 22 січня 2022 р.
ДАТА,
ЧАС
І
МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАПЛАНОВАНИХ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
21 січня 2022 року о 14.00 год. к.ч. у приміщенні Чинадіївської селиіцної
ради за адресою 89640, Закарпатська область, с.Чинадієво вул. Волошина 41
відбудуться громадські слухання з презентацією та експонуванням проекту.
Ознайомитися з проектом Детального плану та Звітом про стратегічну
екологічну оцінку, і також звертатися з пропозиціями та зауваженнями в
усній і письмовій формі можливо до відповідальної особи - Арендапі Василь
Петрович - заступник Чинадіївського селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів ради тел. (03131) 4 99 98.
Пропозиції та зауваження просимо надавати до 22 січня 2022 р.
НЕОБХІДНІСТЬ
11РОВЕ ДЕ! IIІЯ
ТРАНСКОРДОІ111ИХ
КОНСУЛЬТАЦІЙ щодо проекту документа державного планування
відсутня.

