
Додаток 3 

зі змінами  постанова КМУ від 14.09.2020 № 824 

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля 

_____________________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом 

господарювання) 

______________20219228616____________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 

планованої діяльності) 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 

Відведення земельної ділянки Менській міській раді, Чернігівської області з зміною 

цільового призначення з земель запасу на землі для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості загальною площею 68,5949 га. за рахунок земельної ділянки, що перебуває у 

комунальній власності. 

Проектована ділянка розташована за межами населеного пункту, на території Менської 

міської ради Менського району Чернігівської області, біля південно-східної межі м. Мена. 

Ділянка проектування межує з землями загального користування, землями 

сільськогосподарського призначення, землями автотранспортної інфраструктури та захисними 

зеленими насадженнями 

Детальним планом передбачається зміна цільового призначення земельних ділянок з 

кадастровим номером 7423010100:02:000:1335 та 7423010100:02:000:1328. Планується, що на 

ділянці проектування буде розташовано індустріальний парк "Менський". Розміщення основних 

і допоміжних будівель, споруд і майданчиків у всіх перелічених вище зонах індустріального 

парку обумовлюється технологічними взаємозв'язками між ними, вимогами зонування 

території, санітарними й протипожежними вимогами (в т. ч. стосовно забезпечення 

протипожежних розривів, забезпечення проїзду пожежних автомобілів при гасінні пожеж, 

тощо). 

 
2. Суб’єкт господарювання 

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  

Юр. ад: 15600 Чернігівська обл, м. Мена, вул. Титаренка Сергія, 7    

Юр. адреса: 15600 Чернігівська обл, м. Мена, вул. Героїв АТО, 6   

Телефон/факс приймальні +38-04644-21541 e-mail: miskradamena@cg.gov.ua 

 
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 

Департамент екологiї та природних pecypciв Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї 

поштова адреса: 14000, м. Чернiгiв, пр, Миру, бул. 4, контактна особа - начальник вiддiлу 

оцiнки впливу на довкiлля Ганжа Валентина Юрiївна,  

тел. (0462) 67-79-14, електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua; deko_mon@cg.gov.ua 
 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа) 

 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде: Надання розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок,  що видається органами виконавчої влади (Головним 

управлінням Держгеокадастру і Чернігівській області) 
(вид РІШЄННЯ про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його"видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 

mailto:deko_post@cg.gov.ua
mailto:deko_mon@cg.gov.ua


5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань 

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 
робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку 
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля. Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-
які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-
19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають 
на цей період. 
Громадські слухання 1 (перші)  відбудуться не передбачено 
Громадські слухання 2 (другі)  відбудуться: не передбачено 

 
 
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що 

забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності 

Департамент екологiї та природних pecypciв Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї 

поштова адреса: 14000, м. Чернiгiв, пр, Миру, бул. 4, контактна особа - начальник вiддiлу 

оцiнки впливу на довкiлля Ганжа Валентина Юрiївна, 

тел. (0462) 67-79-14, електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua; deko_mon@cg.gov.ua 
 (зазначити найменування органу, адресу, номер телефону та контактну особу) 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Департамент екологiї та природних pecypciв Чернiгiвської обласної державної адмiнiстрацiї 

поштова адреса: 14000, м. Чернiгiв, пр, Миру, бул. 4, контактна особа - начальник вiддiлу 

оцiнки впливу на довкiлля Ганжа Валентина Юрiївна, 

тел. (0462) 67-79-14, електронна пошта: deko_post@cg.gov.ua; deko_mon@cg.gov.uaЗ 

ауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у 

абзаці другому пункту 5 цього оголошення 

 
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з додатками. 
 
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації. 

Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна ознайомитись з 

03.12.2021р від 9 до 17 години в Менській міській раді  за наступною адресою: 15600 

Чернігівська обл, м. Мена, вул. Героїв АТО, 6, Контактна особа Заступник Менського міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради – Гниб Володимир Іванович  

Телефон/факс приймальні: +38-04644-21541 
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