
Повідомлення про оприлюднення 
проекту документу державного планування 

та звіту про стратегічну екологічну оцінку 

П овна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад 
його змісту: Детальний план території для нового будівництва об'єктів зеленого 
туризму в с.Слобода урочище "Красовське" Коломийського району Івано
Франківської області 

Метою розробки детального плану території є зміна цільового призначення ділянок 
сільськогосподарського призначення та житлово-садибної забудови на рекреаційну 
територію, детальне розпланування території для будівництва об'єктів зеленого туризму, 
визначення всіх планувальних обмежень, забезпечення комплексної забудови, використання 
території згідно державних будівельних та санітарно-гігієнічних норм, організація 
n.1агоустрою території та застосування містобудівельних заходів для покращення стану
нзвколишнього середовища.

Даним проектом передбачено нове будівництво наступних об'єктів: прохідна, 
каплиця. чотири гостьових будинка, банкетний зал, їдальня, електрощитова, дизель
rенератор, котельня на твердому паливі, газорозподільчий пристрій, склад палива, відкрита 
автостоянка, водозабірний каптаж з насосною, очисні споруди, відпочинкові, дитячі та 
спортивні майданчики 

2 Ор?а11, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 
Печеюжинська селищна рада ОТГ Коломийського району: Івано-Франківська область, 
Коломийський район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15. 

З. Процедура громадського обговорення: 
- 

11ата початку та строки здійснення процедури: 30 днів з 24.06.2019р. (дата
проведення громадських слухань); 
- способи участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій за адресою:
івано-Франківська область, Коломийський район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15.
. r р�ан віо якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з
проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та
екологічну інформацію, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується
dокументу державного планування: з матеріалами ДПТ та із звітом про стратегічну
екологічну оцінку можна ознайомитися за адресою: Івано-Франківська область,
Коломийський район, __ смт Печеніжин, вул. Незалежності,15 та на сайті:
pcchcпi7yn s _ rada@ukr.net

ор,'ш . оо якого подаються зауваження і пропозиції: Івано-Франківська область, 
Кочомийський район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15 відповідно до строків здійснення 
процедури: 
- wісцешахпдження наявної екологічної інформаціі; у тому числі пов'язаною зі здоров'ям 
11асе.1е11ня ,цо стосується документу державного планування:Івано-Франківська область, 
Ко10\шйський район, смт Печеніжин, вул. Незалежності,15
- Громадське слухання проекту вищевказаної містобудівної документації буде проводитися 
25 липня  в приміщенні адмін. будівлі с. Слобода, за адресою: с. Слобода, вул. Франка, 37;

4. Транскордонні консультації не передбачені. 




