Паведамленне аб правядзенні грамадскага абмеркавання ў форме
інфармавання і аналізу грамадскай думкі горадабудаўнічага
праекта агульнага планавання
"Схема комплекснай тэрытарыяльнай арганізацыі
Шчучынскага раёна"
Інфармацыя аб зямельным Тэрыторыя Шчучынскага раёна
участку, на якім плануецца
рэалізацыя праекта

Даты пачатку і заканчэння
правядзення
грамадскага
абмеркавання
Даты пачатку і заканчэння
правядзення
экспазіцыі
(выставы) праекта
Дата,
час
і
месца
правядзення
прэзентацыі
праекта
Месца і ўмовы доступу да
матэрыялаў праекта

Найменне
арганізатара
грамадскага абмеркавання,
яго
нумар
тэлефона,
паштовы
адрас,
адрас
электроннай пошты для
накіравання заўваг і (або)
прапаноў па праекце

Інфармацыя пра тэрмін
падачы
ўдзельнікамі
грамадскага абмеркавання
заўваг і (або) прапаноў,
формах і спосабах іх
прадстаўлення

Інфармацыя

з 23 лютага 2022 года па 19 сакавіка 2022 года
з 23 лютага 2022 года па 9 сакавіка 2022 года
18 сакавіка 2022 г.
пачатак-14.00 ч.
Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт,
231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д. 11 (1 паверх Вялікая
зала)
Аддзел архітэктуры і будаўніцтва Шчучынскага раённага
выканаўчага камітэта (231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д.
11, каб. 60)
Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт. Наведванне месца
правядзення экспазіцыі і прадастаўленне інфармацыі
ўдзельнікам грамадскага абмеркавання ажыццяўляецца на
бязвыплатнай аснове
Шчучынскі раённы выканаўчы камітэт
231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д. 11
тэл. 8(01514) 20 1 88, 8(01514) 29 9 82
электронны адрас: oais@schuchin.grodno-region.by
Рудая Марына Міхайлаўна начальнік аддзела архітэктуры
і будаўніцтва Шчучынскага раённага выканаўчага
камітэта, тэл. 8(01514) 20 1 88
Лапуць Людміла Іванаўна, галоўны спецыяліст аддзела
архітэктуры і будаўніцтва Шчучынскага раённага
выканаўчага камітэта, тэл факс 8(01514) 29 9 82

Заўвагі і (або) прапановы накіроўваюцца:
у пісьмовым выглядзе па адрасе:
231513, г. Шчучын, пл. Свабоды, д. 11, каб. 60
у электронным выглядзе:
на электронны адрас: oais@schuchin.grodno-region.by
з 23 лютага 2022 года па 19 сакавіка 2022 года
Заўвагі і (або) прапановы ўдзельнікаў грамадскага
абмеркавання, пададзеныя пасля 19 сакавіка 2022 года,
разгляду не падлягаюць
аб Заўвагі і (або) прапановы, якія паступілі ў ходзе

архітэктурнагорадабудаўнічым
савеце
або
камісіі,
якія
разглядаюць заўвагі і (або)
прапановы
удзельнікаў
грамадскага абмеркавання,
заказчыку і распрацоўніку
праекта

правядзення грамадскага абмеркавання горадабудаўнічага
праекта агульнага планавання «Схема комплекснай
тэрытарыяльнай арганізацыі Шчучынскага раёна» будуць
разгледжаны архітэктурна-горадабудаўнічым саветам,
створаным распараджэннем старшыні 21 студзеня 2020 г.
Заказчик праекта Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва
Рэспублікі Беларусь
220030, г. Мінск вул. Мяснікова, 39

Распрацоўшчык
праекта
навукова-праектнае
рэспубліканскае
ўнітарнае
прадпрыемства
«БЕЛНДІПГОРАДАБУДАЎНІЦТВА»
220002, г. Мінск пр. Машэрава, 29
Дата
размяшчэння газета "Дзянніца" 12 лютага 2022 г.
Інтэрнэт-сайт http://shuchrik@mail.grodno.by 11 лютага
паведамлення
2022г.

