
Повідомлення 
Сторожницької сільської ради

Сторожницька сільська рада оголошує про початок процедури розгляду 
та врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану 
території та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖ АВНОГО ПЛАНУВАННЯ 
«Детальний план території для розміщення індивідуального житлового 
будинку по вул.Перемоги, 19 в с.Сторожниця, Ужгородського району».

Мета розробки Детального плану -  уточнення у більш крупному 
масштабі положень генерального плану населеного пункту, параметрів 
забудови, створення інженерно-транспортної інфраструктури, визначення 
містобудівних умов та обмежень в с.Сторожниця, по вул.Перемоги, 19.

Проект розроблено на підставі рішення сесії сьомого скликання 
Сторожницької сільської ради від 16 квітня 2019 року № 0 9 .

Замовник містобудівної документації - Виконавчий комітет 
Сторожницької сільської ради.
Розробник проекту детального плану території - ФОН Король О.М. 
Виконавець звіту про стратегічну екологічну оцінку - архітектор Сакулич 1.1.

ОРГАН, Щ О ПРИЙМ АТИМЕ РІШ ЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖ АВНОГО ПЛАНУВАННЯ - Сторожницька сільська 
рада.

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМ АДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
Дата початку та строки здійснення процедури: громадське

обговорення проекту Детального плану та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку розпочато з дня їх оприлюднення -  3 грудня 2019 року на сайті 
Ужгородської районної державної адміністрації за адресою uzh- 
rda@carpathia.gov.ua та триватиме до 5 січня 2020 р.

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право 

подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до Звіту із стратегічної 
екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі 
зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого 
строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами 
розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх 
відхиляє.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

mailto:rda@carpathia.gov.ua


18 грудня 2019 року, о 9 год в адмінприміщенні сільської ради за 
адресою с.Сторожниця, вул.Шевченка,буд.8 відбудуться громадські слухання 
з презентацією та експонуванням проекту.

Ознайомитися з проектом Детального плану та Звітом про стратегічну 
екологічну оцінку можна в Сторожницькій сільській раді за адресою: 89421, 
Закарпатська область, Ужгородський район, с.Сторожниця, вул.Шевченка, 8, 
тел. (0312) 732-613; 732-597.

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮ ТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, 
ЙОГО ПОШ ТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ 
ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Зауваження і пропозиції подаються до виконавчого комітету 
Сторожницької сільської ради, 89421, Ужгородський район, с.Сторожниця, 
вул.Шевченка, буд.8.

Відповідальна особа: землевпорядник сільської ради Заяць Тетяна 
Федорівна (контактні дані: тел./ факс: (0312) 732-613, 732-597;
e-mail: storozhnicka-sr@ulcr.net)

Строк подання зауважень і пропозицій становить не менше ЗО днів, до 
5 січня 2020 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не 
розглядаються.

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