
Повідомлення про оприлюднення проекту “Детальний план території
для розміщення пташників за адресою: Чернівецька область,

Хотинський район, село Данківці, вул. 40-річчя Перемоги (за межами
населеного пункту) на території Хотинської міської ради”.

1. Повна назва документа державного планування, що
пропонується, та стислий виклад його змісту:

“Детальний план території для розміщення пташників за адресою:
Чернівецька область, Хотинський район, село Данківці, вул. 40-річчя
Перемоги (за межами населеного пункту) на території Хотинської міської
ради”. Основна мета проекту визначення функціонального призначення та
параметрів забудови території; визначення всіх планувальних обмежень
використання території згідно з державними будівельними нормами та
санітарно - гігієнічними нормами; визначення містобудівних умов та
обмежень; відведення земельної ділянки.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа

державного
шанування: Хотинська міська рада.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
громадське обговорення починається з 18.10.2021 року і триває до 17.11.2021
року.
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і
пропозицій, громадські слухання тощо):
Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати
замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді)
зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та
звіту про стратегічну екологічну оцінку. Пропозиції, подані після
встановленого строку, не розглядаються.
в)дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:

З метою запобігання поширенню на території району коронавірусної
хвороби (COVID-19), громадське обговорення проводиться у формі надання
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). У
цей період громадські слухання не проводяться і не призначаються.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про
стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі



пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного
планування:

Ознайомитись з проектом детального плану та розділом «Охорона
навколишнього природного середовища» можна щовівторка з 14.00 до 17.00
та щоп’ятниці з 10.00 до 13.00. в Хотинській м/раді за адресою: 60000, м.
Хотин, вул. Незалежності, 52. Тел./факс:(03731) 2-24-35, а також на веб-сайті
РДА - https//khotynmr.cv.ua. ) орган, до якого подаються зауваження і
пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання
зауважень і пропозицій:
Хотинська м/рада (адреса вказана вище) Зауваження і пропозиції до даних
документів надаються в письмовій формі (у тому числі в електронному
вигляді - hotiamu@ukr.net . Зауваження і пропозиції приймаються у строк з
18.10.2021р. по 17.1.2021р.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо
проекту документа державного шанування. Проведення
транскордонних консультацій не потребує.
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