
Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну 

оцінку документа державного планування – генерального плану та 

плану зонування села Васьківці Срібнянського району  

Чернігівської області 
 

Повна назва документа державного планування: генеральний план та 

план зонування села Васьківці Срібнянського району Чернігівської області.  

Орган, що прийняв рішення про затвердження документа 

державного планування: Васьковецька сільська рада Срібнянського району 

Чернігівської області.  

Передбачувана процедура громадського обговорення, в тому числі:  

- дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення 

проекту документа державного планування та звіту про стратегічну 

екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення, а саме: з 22 серпня  

2019 року в приміщенні Васьковецької сільської ради та триватиме  

до 20 серпня 2019 року; 

- дата, час та місце проведення громадських слухань: о 10 год. 20 вересня 

2019 року в приміщенні Васьківського сільського будинку культури за 

адресою: вул. Шкільна, 1, с. Васьківці, Срібнянський район, Чернігівська 

область; 

- способи участі громадськості: громадськість у межах строку 

громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі, 

в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну 

екологічну оцінку документа державного планування – генерального плану та 

плану зонування с. Васьківці Срібнянського району Чернігівської області;  

- 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: Васьковецька сільська рада за адресою: вул. Лесі Українки, 8а,  

с. Васьківці, Срібнянський район, Чернігівська область, або  

за тел: (04639) 2-86-31, електронною поштою: vaskivzirada@ukr.net; 

- місце знаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного 

планування: вул. Лесі Українки, 8а, с. Васьківці, Срібнянський район, 

Чернігівська область. 

- транскордонні консультації в рамках зазначеної стратегічно екологічної 

оцінки не проводяться.  

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто  

до 20 вересня 2019 року включно.  

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не 

розглядатимуться. 


