
Оголошення 
про громадські слухання по детальному плану території 

 
Громадські слухання по детальному плану території для розміщення 

повітряної лінії електропередач 110 кВт у межах м. Ужгород від ПС 
"Ужгород – 7" по вул. Електрозаводській до об'їзної дороги в районі 
транспортного мосту через р. Уж, триватимуть з 10.08.2015р. до 10.09.2015р. 

Пропозиції, зауваження, побажання щодо детального плану території 
надсилати поштою або нарочно за адресою: м. Ужгород, вул. Небесної 
Сотні,4, управління містобудування та архітектури (ІІ-й поверх), тел.: 61-61-
44, 61-71-03, e-mail: archi-uzhgorod@ukr.net, з 8.00 до 16.00 щодня, у 
п'ятницю з 8.00 до 14.00, крім вихідних – субота, неділя.  

До участі у громадських обговореннях запрошуються керівники 
підприємств, установ, об’єднань, представники громадських організацій та 
громадяни міста. 
 
 



 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

06.08.2015                             Ужгород                               № 309 
 

 
Про проведення громадських слухань 
 

Відповідно до статті 21 Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 "Про 
затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації 
на місцевому рівні", статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", з метою урахування думки громадськості щодо плану зонування 
території міста Ужгород. 

 
         1. Провести з 10.08.2015р. до 10.09.2015р. громадські слухання по 
детальному плану території для розміщення повітряної лінії електропередач 110 
кВт у межах м. Ужгород від ПС "Ужгород – 7" по вул. Електрозаводській до 
об'їзної дороги в районі транспортного мосту через р. Уж . 
         2. Організацію проведення громадських слухань покласти на управління 
містобудування та архітектури. 
         3. Управлінню містобудування та архітектури (Івегеш М.М.) спільно з 
відділом внутрішньої політики, організаційної роботи та зв'язків з громадськістю 
(Кравчук В.В.) забезпечити відповідно до чинного законодавства: 
        оприлюднення детального плану території та доступ до нього громадськості; 
        реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до детального 
плану території. 
        4. Пропозиції, зауваження, побажання щодо детального плану території 
надсилати поштою або нарочно за адресою м. Ужгород, вул. Небесної Сотні,4 
управління містобудування та архітектури з 8.00 до 16.00 щодня, у п'ятницю з 
8.00 до 14.00, крім вихідних – субота, неділя. 
        5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради 
Андріїва Б.Є. 
 
Міський голова                                                                                        В.Погорелов 
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