
ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту детального
плану території

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його 
змісту: Детальний план території окремої земельної ділянки по відведенню та встановленні 
цільового призначення землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вулиці Діл в с.Яблуниця Поляницької сільської ради 
Надвірнянського району Івано-Франківської області.

1.Розроблення детального плану території здійснюється з метою будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на вулиці Діл , в 
с.Яблуниця Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області.

Даний документ містобудівної документації формує принципи планувальної організації 
забудови та уточнює ( в районі конкретної земельної ділянки) в біль крупному масштабі 
існуючий генеральний план села Яблуниця.

Земельна ділянка загальною площею 0,0750 га знаходиться в зоні садибної житлової 
забудови. Планується відведення земельної ділянки відповідно до функціонального 
призначення визначеного генеральним планом населеного пункту.

Даним ДПТ передбачено будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд 
на вулиці Діл в с.Яблуниця Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано- 
Франківської області.

2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 
Поляницька сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області: 
вул.Карпатська, 1А, с.Поляниця, Надвірнянський район Івано-Франківська обл.

3. Процедура громадського обговорення:

- дата початку та терміни здійснення процедури: 30 днів з 14.05.2021;

- способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій за адресою: 
Виконавчий комітет Поляницької сільської ради, вул.Карпатська, 1А, с.Поляниця, 
Надвірнянський район Івано-Франківська обл. ;

- орган від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з 
проектом детального планування: з ДПТ можна ознайомитися у відділі земельних відносин 
та архітектури Поляницької сільської ради ( в кабінеті Відділу) вул.Карпатська, 1А, 
с.Поляниця, Надвірнянський район Івано-Франківська обл. та на сайті ЬйрзУ/роІуапуІзуа.іГ.иа.

- орган до якого подаються зауваження та пропозиції: Виконавчий комітет Поляницької 
сільської ради відповідно до строків здійснення процедури.
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