
ПОВІДОМЛЕННЯ 
Великодобронська сільська рада

оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій 
громадськості до проекту детального плану території та Звіту про стратегічну 
екологічну оцінку проекту документа державного планування.

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

«Розміщення будівель закладів освіти в межах земельної ділянки 
площею 0,3487 га, кадастровий номер: 2124880900:11:017:0077 по вул. Алвег 
в с. В. Добронь», та ЗВІТ по СЕО».

Мета розроблення детального плану -  визначення планувальної 
організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану 
села Велика Добронь, вул. Алвег, площею 0,3487 га; кадастровий номер 
земельної ділянки: 2124880900:11:017:0077, для будівництва та 
обслуговування будівель закладів освіти.

Проект розроблено на підставі рішення двадцять четвертої позачергової 
сесії восьмого скликання Великодобронської сільської ради від 07 жовтня 
2022 року № 431 та завдання на проектування.

Розробник проекту детального плану та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку - ФОП Зазулич С.І.

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ - Великодобронська сільська 
рада.

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ
Дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення 

проекту Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну 
оцінку розпочато з дня їх оприлюднення -  25 листопада 2022 р. на сайті ї 
Великодобронської сільської ради оИр8://па§усіоЬгопу.кЬа2а@икг.пеІ.// та 
триватиме до 28 грудня 2022 року.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

28 грудня 2022 року о 10.00 год. у приміщенні Великодобронської 
сільської ради за адресою: 89400, Закарпатська обл., Ужгородський район, 
с.Велика Добронь, вул.Чонгор буд. 2, відбудуться Громадські слухання з 
презентацією та експонуванням проекту.

Ознайомитися з проектом Детального плану та Звітом про стратегічну 
екологічну оцінку можна у відділі містобудування, архітектури та житлово- 
комунального господарства Великодобронської сільської ради. 89400, 
Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Велика Добронь, вул.Чонгор 
буд.2, тел.(03127)14-325,.



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, 
архітектури та житлово-комунального господарства Великодобронської 
сільської ради. 89400, Закарпатська обл., Ужгородський район, с.Велика 
Добронь, вул.Чонгор буд.2, тел.(03127)14-325,

Відповідальна особа -  В.о.начальника-головного архітектора відділу 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Великодобронської сільської ради - Олександр Жадан.

Строк подання зауважень і пропозицій 28 грудня 2022 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не 

розглядаються.

НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ


