
ПОВІДОМЛЕННЯ  
про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану 

території зі зміною цільового призначення земельної ділянки для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості на території Городнянського 
району. 

1 Повна назву документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад 
його змісту. 

Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості на території Городнянського району. 
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування 

Городнянська районна державна адміністрація 
3. Передбачувана процедуру громадського обговорення: 
а) Дата початку та строки здійснення процедури: відповідно до ст. 12 Закону України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки 
детального плану території, розпочато з дня його оприлюднення, а саме 12.12.2019 на сайті 
Городнянської районної державної адміністрації за посиланням 
http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/26/2017/08/docs/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%
A1%D0%95%D0%9E%20%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%9F%D0%A2.pdf (в розділі 
«Будівництво та архітектура/Будівництво і архітектура», або «Консультації з 
громадскістю/публічне громадське обговорення») та триватиме до 14.01.2020. 
б) Спосіб участі громадськості: громадськість в межах строку громадського обговорення має 
право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції 
до звіту із стратегічної екологічної оцінки. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом 
встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами 
розгляду замовник враховує одержані зауваження або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції та 
зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. 
в) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з 
проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та 
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується 
документа державного планування: сектор містобудування, архітектури та житлово-
комунального господарства  - Городнянська районна державна  адміністрація. Юридична адреса: 
15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Троїцька, 10, e-mail: goradm_post.cg.gov.ua. 
г) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та 
строки подання зауважень і пропозицій: 
Городнянська районна державна адміністрація. Юридична адреса: 15100, Чернігівська область, 
м. Городня, вул. Троїцька, 10, e-mail: goradm_post.cg.gov.ua.  
Строки подання пропозицій починаючи з 12.12.2019 по  14.01.2020 року включно. 
Контактна особа - завідувач сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації Дуда Андрій Михайлович, тел. (04645) 2-15-67, ел.почта: 
goradm_post.cg.gov.ua.. 
д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування:  Городнянська районна державна  
адміністрація. Юридична адреса: 15100, Чернігівська область, м. Городня, вул. Троїцька, 10, e-
mail: goradm_post.cg.gov.ua. 
Звіт про стратегічну екологічну оцінку розмішується на сайті Городнянської районної державної 
адміністрації за посиланням  
http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/26/2017/08/docs/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%
A1%D0%95%D0%9E%20%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%9F%D0%A2.pdf 
4) Транскордонні консультації - не вимагаються. 

Городнянська райдержадміністрація 

http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/26/2017/08/docs/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A1%D0%95%D0%9E%20%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%9F%D0%A2.pdf
http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/26/2017/08/docs/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A1%D0%95%D0%9E%20%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%9F%D0%A2.pdf
http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/26/2017/08/docs/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A1%D0%95%D0%9E%20%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%9F%D0%A2.pdf
http://goradm.cg.gov.ua/web_docs/26/2017/08/docs/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A1%D0%95%D0%9E%20%D1%82%D0%B0%20%D0%94%D0%9F%D0%A2.pdf

