
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ 

ОЦІНКУ 

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Детальний план території кварталу на розі вул. Миру, Стуса Василя та Роглєва Миколи 

в місті Мукачево, що включає в себе земельну ділянку загальною площею 0,216 га, 

розташовану по вул. Миру, 151В (кадастровий номер 2110400000:01:004:0501), з 

метою зміни цільового призначення земельної ділянки. 

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Виконавчий комітет Мукачівської міської ради  

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  

громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та проекту Детального 

плану території кварталу на розі вул. Миру, Стуса Василя та Роглєва Миколи в місті 

Мукачево, що включає в себе земельну ділянку загальною площею 0,216 га, 

розташовану по вул. Миру, 151В (кадастровий номер 2110400000:01:004:0501), з 

метою зміни цільового призначення земельної ділянки, розпочато з дня їх 

оприлюднення, а саме 26 лютого 2021 року на сайті Мукачівської міської ради 

(https://mukachevo-rada.gov.ua/) та триватиме до 28 березня 2021 року. 

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 (У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ) 

29 березня 2021 10:00 годині в залі засідань Мукачівської міської ради за 

адресою: м. Мукачево, площа Духновича Олександра, буд. 2. 

Ознайомитися з проектом Детального плану території та отримати додаткову 

інформацію можна за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, площа 

Духновича Олександра, буд. 2; 

https://mukachevo-rada.gov.ua/


З метою ознайомлення якомога більшої кількості членів громади проектна 

пропозиція детального плану території оприлюднена на сайті Мукачівської міської 

ради у розділі «Громадська участь» - «Громадські слухання». за посиланням 

https://mukachevo-rada.gov.ua/golovna/instrumenti-meshkancya/gromadska-

uchast/gromadski-sluhannya. 

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: відділ архітектури та  містобудування 

управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету Мукачівської 

міської ради. 

Відповідальна особа: Майданевич Яна Борисівна тел. (03131) 2-23-74 e-mail: 

mvk@mukachevo-rada.gov.ua 

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить не менше 30 днів, тобто до 28 

березня 2021 року. 

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

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ 

ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, пл. Духновича Олександра, буд. 2 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 

документа державного планування відсутня. 
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