
 

Середнянська селищна рада 
оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості 

у проекті детального плану території та стратегічній екологічній оцінці проекту 

документа державного планування 

    ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

            Містобудівна документація «Внесення змін до «Детального плану 

території розміщення стадіону смт. Середнє по вул. Фізкультурна, 20 на 

території Середнянської селищної ради Ужгородського району Закарпатської 

області». 
           Мета розробки детального плану території – уточнення планувальної 

організації території проектованої земельної ділянки (стадіону). 

Проект розроблено на підставі рішення 2 сесії VIII скликання (третє засідання) 

Середнянської селищної ради від 23 березня 2021 року та завдання на проектування. 

 

Замовник містобудівної документації – Середнянська селищна рада. 

Розробник проекту детального плану та Звіту про стратегічну екологічну 

оцінку ФОП – Зазулич С.І. 

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ -  Середнянська селищна рада. 

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

         Дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення 

проекту Детального плану та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з 

дня їх оприлюднення – 30 квітня 2021 року на Веб-сайті сайті Ужгородської 

районної ради за адресою   http://uzh-rajrada.gov.ua.  та триватиме до 01 червня 2021 

року. 

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ 

СЛУХАНЬ 

            02 червня 2021 року о 10.00 годині в приміщенні Середнянської селищної 

рада за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, смт.Середнє, 

вул.Закарпатська, 63. відбудуться громадські слухання з презентацією та 

експонуванням проекту. 

            Ознайомитися з проектом Детального плану та звітом про стратегічну 

екологічну оцінку можна в приміщенні селищної ради та на Веб-сайті Ужгородської 

районної ради за адресою   http://uzh-rajrada.gov.ua. 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО 

ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І 

ПРОПОЗИЦІЙ 

            Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, проекту 

Детального плану території подаються до Середнянської селищної ради за адресою; 

89452, Закарпатська обл., Ужгородський район, смт.Середнє, вул.Закарпатська, 63, 

тел.( 0312) 721-346, E-mail  /serednyansra otg@ukr.net/. Відповідальна особа: секретар 

селищної ради..         

            Строк подання зауважень і пропозицій становить 32 днів, тобто до 01 червня 

2021 року. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не 

розглядаються. 

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

щодо проекту документа державного планування відсутня. 


