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проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля

28 липня 2020 року
(дата 11ровелс1-11-1я)

м. Чернігів
(місце Пр013С,'!СІ-ІІІ>І)

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про ошнку впливу на
довкілля» (далі -- Закон) з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і
пропозицій громадськості до планованої діяльності органу самоорганізації
населення «МІКРОРАЙОН БОБРОВИЦЯ» м. Чернігів «Будівництво
централізованої каналізації вулиці Сосницької від будинку No 4 до будинку
№ 49, провулку Сосницького, вулиці Озерної № 3, вулиці Шевченка від будинку
№ 123 до будинку № 151, вулиці Механізаторів від будинку № 15 до будинку
№ 25 в м. Чернігів» (реєстраційний номер справи 2020575770), 28 липня 2020
року о 10 год. ОО хв. у приміщенні молитвеного будинку за адресою: вул.
Сосницька,48, м. Чернігів Чернігівська область мали відбутись громадські
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. . .
слухання у процесі ОЦІНКИ впливу на ДОВКІЛЛЯ.

Законом України «Про внесення зміни до статті 17 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVlD-19)» визначено, що тимчасово, на період дії та

"ї:з" межах _території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширснню на території України коронавірусної \JЮроби.·
(COVII)- l 9), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування
карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у форм і
надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді), про тцо зазначається в оголошенні про початок громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське
обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього
Закону, не проводяться і на дати, що припадають на цей період, не
призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких
припадає на цей період, вважаються такими, ню не відбулися, і повторно не
п ро водяться.

У зв'язку із внесенням змін до Закону заплановані громадські слухання з
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності не
проводилися.

Вілповіпно до частини 2-1 стат!і 17 Закону, протягом JlЇi карантинного
режиму громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у
формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному
вигляді).
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