
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного
планування та звіту вро стратегічну екологічну оцінку

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

«Детальний план території земельної ділянки пиогцею 46,0000 га яка
розташована за межами населених пунктів Голубицької сільської ради,
Ріпкинського району Чернігівської області, для будівництва лісопереробного
комплексу»

ОРГАН, ПРИЙМАЄ РТLПЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОІ'О ГІЛАJ-ІУRАННЯ

Ріпкинська районна державна адміністрація Чернігівської області

ПЕРЕДБАЧУВАНА ГІРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ

дата початку та строки здійснення процедури:

Громадське обговорення проекту документа державного планування та звіту
.;

. . ... про стратегічну еколопчну ошнку проводиться строком протягом не менше,_
30 днів з дня їх оприлюднення, а саме з «22» травня 2020 року. 4:- ·,-

способи участі громадськості:

громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати в
письмовій формі зауваження та пропозицп до звіту зі стратегічної
екологічної оцінки та r1роекту документа державного планування. Усі
зауваження , пропозицп до проєкту документа державного планування та. . . . .звіту про стратепчну екологічну 01t111ку, олержагп протягом встановленого
строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником. За результатами
розглялу замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх
ВІДХИЛЯЄ.

дата, час I місце проведення запланованих громадських слухань (у разі
проведення):

Провелення громадських слухань заплановано на 1 l :ОО год. «___Q2___» червня
2020 року у приміщенні районного Будинку Культури за адресою: вул.
Святомиколаївська, 89 смт Ріпки, Ріпкинський район, Чернігівська область,
15000.

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися :1 проектом документа лсржанного планування, звітом про
стратегічну екологічну оціику та екологічною інформацією, у тому числі



І

пов'язаною ~1і здоров'ям населення, що стосується документа державного
планування:

І нформаі ti ю шоло проєкту локумснта лсржав: ІОІ'О иланування та звпу про
стратегічну скологічну оцінку можна отримати в Ріпкинській районній
державній адміністрації за адресою: вул. Святомиколаївська, 85 смт Рілки,
Рі пкинський район, Чернігівська область, 15000.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та
електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження та пропозицп подаються )Ю вшділу з питань житлово
комунального господарства, цивільного захисту, містобудування та
архітектури (каб. 113) Ріпкинської районної лержавної адміністрації за
алресою: вул. Святомиколаївська, 85 смт Ріпки, Ріпкинський р-н,
Чернігівська обл., 15000, або за адресою електронної пошти:
граd111 post@cg.gov.Lia, зауважсния та пропозиції приймаються до 16:00
«22» червня 2020 року .

.,;..:. 

місцезнаходжеиня наявної екологічної інформації, у тому числі
пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа державного
планування:

Наявна екологічна інформація знаходиться за адресою: відділ з питань
житлово-комунального господарства. цивільного захисту, містобудування та
архітектури (каб. І 13) Ріпкинської районної державної адміністрації за
адресою: нул. Святомиколаївська, 85 смт Ріпки, Ріпкинський р-н,
Чернігівська обл., 15000.

необхідність проведення транскорлонних консультапій щодо проекту
документа лсржавного планування:

Відсутня.
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