
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
15.05.2020 Ужгород                           №  225 

 

 

Про проведення 

громадських обговорень  

 

 

           Керуючись статтею 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», статтею 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,  

постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про 

затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування 

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 

на місцевому рівні», статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування   

в Україні», з метою урахування думки громадськості: 

1. Провести з 18.05.2020 по 16.06.2020 громадські обговорення 

містобудівної документації: 

− «Детальний план території, обмеженої вулицями Ольги Кобилянської, 

Антоніна Дворжака, Андрія Палая та Василя Верещагіна»; 

− «Детальний план території, обмеженої вулицями Данила Галицького, 

Андрія Палая, Олександра Блистіва, Іштвана Дендеші»; 

− «Детальний план території, обмеженої вулицями Ольги Кобилянської, 

Василя Верещагіна, Андрія Палая та Олега Кошового»; 

− «Детальний план території, обмеженої вулицями Олега Кошового, Андрія 

Палая та Проектною»; 

− «Детального плану території, обмеженої вулицями Закарпатською, Миколи 

Добролюбова, Івана Франка та Загорською»; 

− «Детальний план території, обмеженої вулицями Міклоша Берчені, 

Підгірною, Тихою, Далекою та Криничною»; 

− «Детальний план території, обмеженої вулицями Собранецькою, Митною, 

Тараса Шевченка, Загорською та площею Князя Лаборця»; 

− «Детальний план території, обмеженої вулицями Тараса Шевченка, 

Митною, Івана Франка, Миколи Добролюбова, Закарпатською, площею 

Князя Лаборця та вулицею Яна Гуса». 

2. Організацію проведення громадських обговорень покласти на 

управління містобудування та архітектури. 



            3. Управлінню містобудування та архітектури (О. Боршовський) спільно 

з управлінням програмного та комп’ютерного забезпечення (М. Урста) 

відповідно до чинного законодавства забезпечити: 

            - оприлюднення детальних планів територій та доступ до них 

громадськості; 

            - реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до 

містобудівної документації.  

           4. Визначити, що пропозиції, зауваження, побажання надсилаються на 

адресу: м. Ужгород, вул. Небесної Сотні, 4, управління містобудування та 

архітектури, тел.: 61-71-03 або на e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua із 

зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови І. Фартушка.  

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 
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