
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про оприлюднення Звіту про стратегічну екологічну оцінку детального плану території 

орієнтовною площею 0,1868 га, розташованої за межами населеного пункту, в 

адміністративних межах Новобілоуської сільської ради Чернігівського району, 

Чернігівської області, для реконструкції автомобільного заправного пункту під 

автомобільний заправний комплекс. 

1 Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад 

його змісту. 

Детальний план території орієнтовною площею 0,1868 га, розташованої за межами 

населеного пункту, в адміністративних межах Новобілоуської сільської ради Чернігівського 

району, Чернігівської області, для реконструкції автомобільного заправного пункту під 

автомобільний заправний комплекс. 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування 

Чернігівська районна державна адміністрація 

3. Передбачувана процедура 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 30.04.2020 

року на сайті Чернігівської районної державної адміністрації за посиланням  

http://chadm.cg.gov.ua/index.php?id=28022&tp=1  та триватиме до 31.05.2020 року. 

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  - Чернігівська районна державна  адміністрація. Юридична 

адреса: 14027, м. Чернігів, вул.Шевченка, 48, Телефон/факс: (0462) 67-66-02, Електронна 

пошта: chadm_post@cg.gov.ua. 

та Новобілоуська сільська рада за адресою: с. Новий Білоус, вул. Свиридовського, буд. 54 

(понеділок-п’ятниця , з 8.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00) 

г) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси 

та строки подання зауважень і пропозицій: 

Чернігівська районна державна адміністрація. Юридична адреса: 14027, м. Чернігів, 

вул.Шевченка, 48, Телефон/факс: (0462) 67-66-02, Електронна пошта: chadm_post@cg.gov.ua 

Контактна особа – головний спеціаліст сектору з питань містобудування, архітектури та 

житлово-комунального господарства райдержадміністрації, тел. (04622) 3-51-49, ел.почта: 

gkh_chrda@ukr.net. 

Строки подання пропозицій починаючи з 30.04.2020 року по  30.05.2020 року включно 

д) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 

населення, що стосується документа державного планування: Чернігівська районна 

державна адміністрація. Юридична адреса: 14027, м. Чернігів, вул.Шевченка, 48, 

Телефон/факс: (0462) 67-66-02, Електронна пошта: chadm_post@cg.gov.ua 

Звіт про стратегічну екологічну оцінку розмішується на сайті Чернігівської районної 

державної адміністрації за посиланням  http://chadm.cg.gov.ua/index.php?id=28022&tp=1. 

4) Транскордонні консультації - не вимагаються. 
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