
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

про оприлюднення Проекту документу Державного планування та 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку до Проекту детального плану 

території. 

 

Тур’є-Реметівська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду 

та врахування пропозицій громадськості  у Проекті детального плану території 

для  зміни цільового призначення земельної ділянки, кадастровий номер 

2123283000:01:005:0023, площею 0,30 га., яка розташована в с. Порошково 

урочище «Біля Фегера» Ужгородського району Закарпатської області, із земель 

для ведення особистого селянського господарства ( 01.03 ), в землі для  

будівництва будівель торгівлі ( 03.07 ), з метою будівництва та обслуговування 

АЗС на вказаній земельній ділянці та громадського обговорення по Звіту про 

стратегічну екологічну оцінку. 

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Проект детального плану території для  зміни цільового призначення 

земельної ділянки, кадастровий номер 2123283000:01:005:0023, площею 0,30 га., 

яка розташована в с. Порошково урочище «Біля Фегера» Ужгородського району 

Закарпатської області, із земель для ведення особистого селянського господарства 

( 01.03 ), в землі для  будівництва будівель торгівлі ( 03.07 ), з метою будівництва 

та обслуговування АЗС на вказаній земельній ділянці. 

            Мета розробки детального плану : 

- реалізація положень генерального плану с. Порошково, Ужгородського 

району; 

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики; 

- вирішення концепції перспективного розвитку проектованої та 

прилеглих територій з визначенням чіткого зонування; 

- наміри замовника. 

 

Проект розроблено на підставі рішення ХІ-ї сесії VІІІ скликання  

Тур’є-Реметівської сільської ради від 21 жовтня 2021 року №342 та Завдання на 

проектування. 

Замовник містобудівної документації – Тур’є-Реметівська сільська рада. 

Розробник проекту детального плану та звіту про стратегічну екологічну 

оцінку – ФОП Сакулич І.І. 
 

 

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

 

Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

 



ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

 

Дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення Проекту 

документу Державного планування та Звіту про стратегічну екологічну Оцінку до 

Проекту детального плану території розпочнеться з дня їх оприлюднення – 18 

листопада 2022 року на сайті Тур’є-Реметівської сільської ради https://t-

remeta.gov.ua та в ЗМІ: газети «РІО»№47 від 19.11.2022 року; «Вісті Свалявщини» 

№46 від19.11.2022 року і триватиме до 19 грудня 2022 року. 

 
СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

Громадськість в межах терміну громадського обговорення має право подати 

в письмовій формі зауваження та пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну 

оцінку та Проекту детального плану території. Усі зауваження та пропозиції, 

одержані протягом встановленого законом строку підлягають обов'язковому 

розгляду замовником. 

 
ДАТА, ЧАС ТА МІЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

ТА ОБГОВОРЕННЯ. 

 

Громадські слухання та ознайомлення з Проектом детального плану та 

Звітом про стратегічну  екологічну оцінку відбудуться у приміщенні Тур’є-

Реметівської сільської ради за адресою: 89221, вул. Тканка №1 с. Тур’ї Ремети 

Ужгородський район тел. 0314551260, hromada@t-remeta.gov.ua 19 грудня 2022  

року о 15:00 год. к.ч.  

 
ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАВУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО 

ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ ТА 

ПРОПОЗИЦІЙ 

 

Пропозиції та зауваження до Проекту Детального плану території та Звіту 

про стратегічну екологічну оцінку приймаються у письмовому вигляді  в 

приміщенні Тур’є-Реметівської сільської ради за адресою: 89221, вул. Тканка №1 

с. Тур’ї Ремети Ужгородського району, тел. 0314551260, hromada@t-remeta.gov.ua 

до 19 грудня 2022  року. 

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не 

розглядаються. 
 

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

  

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня. 
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