Повідомлення
Ужгородської районної держадміністрації
Ужгородська районна держадміністрація 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
«Будівництво автомобільного пункту пропуску Паладь-Комарівці-Руське, за
межами населенного пункту, на території Сюртівської сільської ради Ужгородського
району Закарпатської області», та ЗВІТ по СЕО.
Проект розроблено на підставі розпорядження голови Ужгородської районної
державної адміністрації від 17.03.2021 року М.! 41 та завдання на проектування.

Розробник проекту детального плану та звіту про стратегічну
екологічну оцінку - ТОВ «Закарпатреконструкція»
ОРГАН, ЩО ПРІ/ПЙМАТШХ/ІЕ РІШЕШШ ПРО ЗАТВЕРДЖЕІ-ШЯ
ДОКУМЕНТА, ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ - Ужгородська районна
державна адміністрація.
ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО

ОБГОВОРЕІ-ПІЯ - Ужгородська районна державна адміністрації
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 в газетах «Новини Закарпаття» та «Закарпатські оголошення» від 24
квітня 2021 року, на сайті Ужгородської районної державної адміністрації, за адресою
е-таіІ: и211-ґсіа©саґраї11іа.80у.иа і триватиме до 27 травня 2021 р.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕІ-ШЯ ЗАПЛАНОВАІ-П/ІХ
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ
28 травня 2021 року о 10.00 год. у приміщенні Сюртівської сільської
ради за
адресою: 89432, с. Сюрте, вул. Ракоці, 2, відбудуться громадські слухання з

презентацією та експонуванням проекту.
Ознайомитися з проектом Детального плану та Звітом про стратегічну
екологічну оцінку можна:
- в приміщенні сільської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н,
с.Сюрте, вул. Ракоці, 2.
- у відділі містобудування та архітектури Ужгородської РДА за
адресою: 88017,
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 10, тел. (0312) 61-29-17.
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 відділу містобудування та архітектури

Ужгородської

районної

е-таі]: шЬиигда©и1сг.пеї.

держадміністрації,

Строк подання зауважень

27 травня 2021 року.

і

телефон

(03 12)61 -29-1 7,

пропозицій становить 30 днів, тобто до

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
У розробника містобудівної документації ТОВ «Закарпатреконструкція»
Необхідність проведення додаткових транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування відсутня. Проведення транскордонних консультацій
щодо проекту документа державного підтверджується транскордонними угодами щодо
співпраці Україна-Європейський Союз, Україна-Словаччина та співпрацею Митниці
Кошіцкого краю та Закарпаття.

