
Ужгородська районна державна адміністрація

оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості до проекту детального плану території та Звіту по стратегічній

екологічній оцінці проекту документа державного планування.

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Детальний план території«Обслуговування та експлуатація артезіанської
свердловини М.) 329 «а», яка входить до цілісного майнового комплексу
водозабору «Минай»,за межами населеного пункту, на території
Коритнянської сільської ради».

Мета розробки Детального плану - визначення планувальної структури і

функціонального призначення території, відведення земельної ділянки для
розміщення артезіанської свердловини М.» 329 «А», за межами населеного пункту,
на території Коритнянської сільської ради.

Проект розробленона підставі розпорядження голови Ужгородської
районної державної адміністрації від 12.11.2019 Не 308.

Замовник містобудівної документації-Ужгородська районна
держадміністрація.

Розробник проекту детального плану території тавиконавець Звіту про
стратегічну екологічну оцінку - ФОП Зазулич С.І.

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РШІЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО “ПЛАНУВАННЯ - Ужгородська районна
держадміністрація.

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
Громадське обговорення проекту Детального плану та Звіту про стратегічну

екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення - 10 вересня 2020 року на
сайті Ужгородської районної держадміністрацііїтр://и211-ґ(1а.;;оу.ца/та триватиме
до 12 жовтня 2020 року.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ
СЛУХАНЬ

“

13 жовтня 2020 року о 10.00 годині у приміщенні Ужгородської районної

державної адміністрації за адресою: 88017, м.УжгорОД, вул. Загорська, 10

відбудуться громадські слухання з презентацією та експонуванням проекту.
Ознайомитися з проектом Детального плану та Звітом про стратегічну

екологічну оцінку можна за адресою: 88017, м.Ужгород, вул. Загорська, 10,

Ужгородська райдержадміністрація, відділ містобудування та архітектури,
каб. 315, тел;(0312)61-75-46.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗІ/ЩІЇ,ЙОГО

ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ

Іпвопозицтй
Зауваження та пропозиції до Звіту із Стратегічної екологічної оцінки,

проекту Детального плану подаються у Відділ містобудування та архітектури
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електронномувигляді. Відповідальна особа: Денис Галина Михайлівна,
тел. (0312) 61-75-46, е-шаі]: ииЬ-ґ6а©саґраїпіа.80у.иа

Строк подання зауважень і пропозицій становить не менше ЗОднів, тобто до
12 жовтня 2020 року. Пропозиції та зауваження, п0дані після встановленого
строку, не розглядаються.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ
щодо проекту документа державного планування - відсутня.

Головаденнавнфидштнщчіїт ,ВячешавДВОЕЕЬБИЙ.


