
Довідка про консультації з органами виконавчої влади 

До “Детального плану території обмеженої Православною набережною, 

площею Шандора Петефі, вулицями Перемоги, Андрія Новака, 

Швабською, Мукачівською та Робочою ” 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку», статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 

місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 555 

від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної 

екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 року 

встановлено, що: 

Відомості про консультації з центральними органами виконавчої 

влади, що реалізують державну політику в сфері охорони навколишнього 

природного середовища та охорони здоров’я, які стосуються стратегічної 

екологічної оцінки: 

1.Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня 

деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, замовник подав заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до 

департаменту екології та природних ресурсів та до департаменту охорони 

здоров'я Закарпатської ОДА. 

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов 

лист з пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів 

Закарпатської ОДА від 10.04.2019№547/02-01.  

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов лист  

від Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА від  18.04.2019 № 

30/06-3.  

 

2. Проект документа державного планування, звіт про стратегічну 

екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів 

замовник подав на паперових носіях та в електронному вигляді до 

департаменту екології та природних ресурсів та до департаменту охорони 

здоров'я Закарпатської ОДА. 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ надійшов лист з 

пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської 

ОДА від 04.07.2019 року №1073/02-01. 

До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ надійшов лист від 

Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА від  11.07.2019 №30/06-3. 



Додаток А 

Консультації з органами виконавчої влади, що реалізують державну політику в 

сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я, які 

стосуються стратегічної екологічної оцінки до проекту детального плану території та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку  

 

 

№ 

 

Орган 

виконавчої 

влади, що 

реалізує 

державну 

політику,  

який надав  

зауваження 

/пропозиції  

 

Зауваження / пропозиція 

Спосіб 

врахування 

(повністю 

враховано,част

ково враховано 

або 

обґрунтовано 

відхилено) 

Обґрунтування 

До проекту ДДП 

 Департамент

у екології та 

природних 

ресурсів 

Закарпатсько

ї ОДА 

Доповнити інформацію про відповідність проектів 

детальних планів території м. Ужгород положенням 

Генерального плану населеного пункту з зазначенням 

рішення органу місцевого самоврядування про його 

затвердження. 

частково 

враховано 

 

    

До звіту про СЕО 

 Департамент

у екології та 

природних 

ресурсів 

Закарпатсько

ї ОДА 

Передбачити заходи, спрямовані на збереження 

природоохоронних територій, визначені 

законодавством та нормативно-правовими актами, 

зокрема: 

- заходи, спрямовані на збереження території та 

об’єктів природо-заповідного фонду згідно з 

Переліком територій та об’єктів природо-

заповідного фонду загальнодержавного та місцевого 

значення, розташованих у Закарпатській області 

станом на 01.01.2019 року (web-

сайт:ecozakarpat.gov.ua) на виконання вимог Законом 

України «Про природно заповідний фонд України»; 

- заходи, спрямовані на збереження інших територій, 

що підлягають охороні згідно з вимогами Закону 

України «Про екологічну мережу України», рішення 

Закарпатської обласної ради від 10.07.2014 №1033 

«Про затвердження схеми формування екологічної 

мережі Закарпатської області» та рішення 

Ужгородської районної ради 09.12.2011 №199 «Про 

затвердження схеми екомережі Ужгородського 

району»; 

- заходи спрямовані на уникнення, наскільки це 

можливо, фрагментації території, зокрема її 

природних ділянок, зайнятих культурною 

рослинністю, у тому числі сіножатей, пасовищ, 

полезахисних лісових смуг та інших захисних 

насаджень; 

- заходи спрямовані на максимальне збереження 

ділянок із ґрунтовим та рослинним покривом при 

здійсненні містобудівної діяльності. 

повністю 

враховано 

 

 


