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ВИГОДСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА
Iвано-ФранкiвськоТ областi

розшорядхtЕння
вiд $ 5,0ý,

Jсlr?l,jtГq

8|

смт. Вигода

Про проведення |ромадських cJý.xaнb
щодо розгляду дет€tльного плану територiТ

Вiдповiдно до рiшентlя ВигодськоТ селищноТ ради вiд 15.11.202| року
Лs 942-t\l202| <Про затвердження Положення про громадськi сJýrхання у
Вигодсъкiй територiальнiй громадЬ>, Закону Украiни ,,Про реryлюваннrI

мiстобудiвноi дiяльностi>>, cTaTTi 1З Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>>, з метою врахування |ромадських iHTepeciB у
проектах мiстобудiвноi документацii

1. Провести громадсъкi

та продовжити

гIроцедуру розгляду та
BpaxyBaнll I прошозицiЙ |ромадськостi у проектi мiстобудiвноТ документацiТ, а
саме: <<,ЩетальниЙ план територiТ для iндивiдуального дачного будiвництва за
межами населеного шуЕкту с. Вишкiв в урочищi <<Зустя>>, ВигодськоТ ТГ,
Калуського району Iвано-ФранкiвсъкоТ областi (земельна дiлянка Возняк
Христини МиколаiЪни)>.
2. Громадськi сrцханнrl з даного питаннr{ провести 17 травня 2022 року 0
12.00 год. в примiщеннi Вишкiвського старостинського окруry ВигодськоТ
селищноi ради за адресою: вул. Нова, tl2, с. Вишкiв, Калуського району, IBaHoФранкiвськоi областi.
З. Замовником даного проекту мiстобудiвноТ допýrментацii с Вигодська селищна
раДа, розробником - ФОП Якимiв Назар Петрович, пiдстава для розроблення рiшення Вигодськоi селищноТ ради вiд 22.|2.202\ Jф 1 2 1 3- 1 З 2а2\ <Про наданнrI
дозвоJý/ на розроблення детztдьного плаЕу територii для iндивiдуалъного дачного
cJýa(aHHrI

будiвништва)>.
4. Громадськi слJхання провести за наявЕостi у Bcix присутнiх у.rасникiв засобiв

iндивiдуа_шъного
закривають Hic та
5. При BBiMKHeHHi
та дотримуватися

захисту, зокрема респiраторiв або захисЕих масок, шо

рот, у тому числi виготовлеIIих самостiйно.
сигнаry <<Повiтряна тривога) перерва;lи |ромадсъкi слqхання,
шравиJI безпеки, а пiсля закiнчення - продовжити.

6. З проектами мiстобудiвноi документацii можна ознайомитися

у вiддiлi
архiтектури, мiстобуд).ваннrl, капiталъного булiвництва та комуЕаJIъного майна
апарату ВигодськоТ селищноi ради за адресою: смт. Вигода
вуд. Д. Галицького, 75 (2 поверх).

б. Вiдповiдальним за органiзацiю розгляду пропозицiй призначити головного
спецiалiста вiддiлу архiтекryри, мiстобудування, капiталъного будiвництва та
комунаJIьного майна апарату ВигодськоТ селищноi ради Андрiану ГОНltАРУК.
7.Пропозицii до проекry детrllrьного пгIану територii подавати у письмовому
виглядi до вiддi.ггу архiтекryри, мiстобудування, капiтального будiвництва та
комунаirьного майна апарату Вигодськоi селищноТ ради.
8.Дrrя yтacTi в |ромадських сJýгханнях запросити жителiв села Вишкiв,
представникiв грOмадських органiзацiй, депутатiв селищноТ ради.
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