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• 
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення звіту про стратегічну е1,ологічну оцінку та проекту документа 

державного планування <<Детальний план території земельної ділянки орієнтованої 

площі 4.3 га, розташованої на території Ізмаїльського району Одеської області (за 

межами населеного пункту) та обмеженої земельною діляю,ою кадастровий номер 

5122310300:01:001:0004, межею м. Виш,ове та акваторією р. Дунай, під розміщення 
> 

об'єктів інженерного захисту території та лінійних споруд» та початок процедури 

розгляду і врахування пропозицій громадськості. 

Детальний план території (ДПТ) - містобудівна документац1я , що визначає 

планувальну органі зацію та розвиток території. 

Проектом передбачається: 

уточнення положень схеми планування території Ізмаїльського району; 

формування нових земельних ділянок під розміщення об ' єктів інженерного захисту 

території та лінійних споруд; 

визначення містобудівних умов і 0бмежень; 

встановлення червоних л іній кварталів; 

формування вулична-дорожньої мережі . 

Виконання детального плану території не передбачає транскордонного впливу, 

транскордонні консультації не проводитимуться. 

Замовник розробки детал ьного плану території - Ізмаїл ьська районна державна 

адм1юстрац1я. 

Розробник проекту детального плану території - ПП «Астор JОГ» . 

Розробник стратегічної екологічної оцінки - ПП «Астор ЮГ». 

Рішення про затвердження документу державного планування приймає 

Ізмаїльська районна державна адміністрація. 

-



Ознайомитись з проектом детального плану території та звітом про стратегічну 

екологічну оцінку можна у приміщенні Ізмаїльської райдержадміністрації за адресою: 

68601, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62, та на сторінці в мереж~ 

інтернет: http : //izma il - rda . odessa . gov . ua . 

Документи що надаються до розгляду громадськості: 

.... 

Проект детального плану території у вигляді графічних матеріалів; 

Пояснювальна записка до проекту детального плану території; 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) . 

Озt~айомитись з інформацією щодо стану навколишнього середовища та стану 

здорое 'я населення можна у Ізмаїльській райдержадміністрації, у Департаменті екології та 

природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та на їх електронних 

ресурсах в мереж~ 1нтернет. 

Заува)кення та пропозиції громадськості щодо змін у проекті детального плану 

території та повноти проведення стратегічної екологічної оцінки надаються в процесі 

громадського обговорення протягом 30-х днів з дня оприлюднення проекту містобудівної 

документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку, а саме: з «27» вересня 2021 року 

до «27» жовтня 2021 року. 

Зауваження та пропозиції до проекту детального плану території та обсягу 

виконання стратегічної екологічної оцінки надаються до Ізмаїльської районної державної 

адміністрації за адресою: 68601 , У країна, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62, та 

на електрону адресу: rda@izmail.odessa .gov .ua. 

Зауваження та пропозиції надані за межами зазначеного періоду не враховуються 

та не розглядаються. 

Відповідальна особа за розгляд зауважень: 

Шарафаненко Михайло Володимирович тел: (04841) 2-01-46 

Громадські слухання в процесі громадського обговорення з презентацією вказаних 

матер1алш проекту відбудуться 

адм1н1страції 

. . 
у прим1щенн1 

«22» жовтня 2021 року об 12 r. ОО хв. 

Голова 

Ізмаїльської районної державної 

Родіон АБАШЕВ 
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