
ПОВIДОМЛЕННЯ
про 3акiнчення процедури розгляду та врахування пропозицiй громадськостi

у проектi мiстобудiвноi документацii на мiсцевому piBHi:
,r<Щетальний план територiiдля розмiщення iони вйпочинку за межами населених пунктiв

на територii Безлюдiвсько[ селищноi ради Харкiвського району xapkiBcbkoT областi>>

1. Вiдомостi про замовника та розробника Щетального плану та пiдстави для його
розроблення:

Замовник ,Щетального плану територiТ: XapKiBcbKa районна державна адмiнiстрацiя
(M.XapKiB, Григорiвське шосе, 52 );

РозробниК ,Щета-гtьноГо планУ територii: ПП (ГРДдплднПРоЕКТ) (624|6, XapKiBcbKa
обл., Харкiвський район, смт Пiсочин, вул. Надii, 15 ,,А,,).

Пiдстава розроблення:
- Розпорядження вiд 21 грудня 2019 р. N9з78 XapKiBcbKoi районноi державноi адмiнiстрацii

кПрО наданнЯ згодИ на розроблення детального плану тЪриторiТ для розмiщенно Ъо""
вiдпочинку за межами населених пунктiв на територii Ьезлюдiвськоi' селищноi ради
Харкiвського району XapKiBcbKoT областi>.

2. Iнформачiя про мiсце i строки ознайомлення з проектом детального плану:
- сайт БезлюдiвськоТ селищноi рали в мережi IHTepHeT: https://khbsr.gov.ua
- примiщення Белюдiвськоi селищноi ради за адресою: XapKiBcbKa обл,, Харкiвський р-н,

смт. Безлюдiвка, вул. Змiiвська, 48. Телефон для довiдок: (057) 749 бl 04
СтроК ознайомлення з проектоМ детапьного плану: з 02,08.202lp. по 01.09,2021р.
3. Iнформацiя про посадову особу органу мiсцевого самоврядування, 

"iдпо.Иа,"ьну 
за

органiзацiю розгляду пропозицiй :

Вiдповiдальна особа за органiзачiю розгляду пропозицiй громадськостi - Пiдкопай
Анастасiя Валерiiвна - керуючий справаtии (секретар) виконавчого KoMiTeTy,

4. Вцомостi про строк подання i строк завершення розгляду пропозицiй:
- строк подання пропозицiй до проекту детального плану: з 02.08.202l по 01 .09.2021р.;
- пропозицii громадськостi рееструються та розглядаються замовником мiстобулiвноТ

документацii у мiсячний строк з дня ik надходження;
- мiсце подання пропозицiй: у письмовiй формi на адресу Безлюдiвськоi селищноi ради:

62489, XapKiBcbKa обл., Харкiвський р-н, смт. Безлюдiвка, вул. Змiiвська,48 або надсилаються
на електроннУ поштУ виконавчогО KoMiTeTy БезлюдiвськоI селищноi ради:
vyikonkom@khbsr. sоч. ua

5.Iнформацiя про Еадходження пропозицiй i зауважень:
пропозицiй i зауважень вiд громадян та громадських органiзацiй щодо вищевказаного

питання станом на 07.09.2021 року до Безлюдiвськоi селищноi ради не надходила.
б. Iнформацiя про Д8'IУl час i мiсце проведення громадських слухань:
|0.09.2021року об 10:00, за адресою: XapKiBcbKa обл., Харкiвський р-н, смт. Безлюдiвка,

вул. Змiiъська, 48, за-па засiдань. ,щата проведення громадських слухань може бути перенесена з
урахування карантинних заходiв.

7. Iнформацiя стосовно запланованих iнформачiйних заходiв: (презентацiя, прилюдне
експонування, тощо).

Запланованi консультацii з розробником: 10.09.2021 об 10:00 за адресою: XapKiBcbKa
область, ХаркiвсьКий район, смт. БезлЮдiвка, вул. Змiiвська, 48, попереднiй запис за телефоном
(057) 749 61 04_.

Безлюдiвський селищний голова
/./1 '/ru Микола КУЗЬМIНОВ


