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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту докуменга держа1н1ого планування та

звіту про його стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва до1-:умента державного планування, що про11онується, та стислий виклад його змісту.
Повна назва - Генеральний план міста Сновськ Чернігівської області (далі - План).
Метою розроблення Генерального плану є визначення припципових рішень пла11уван1тя території та

майбутнього використання просторових ресурсів міста Сновськ Чернігівської області, а також його окремих
частин, які є місцями зосереджен1-tя господарської активності. Рєаиізація визначених завдань Плану
сприятимуть розробленню раціональної планувальної організації території, спрямованої на забезпечення
сприятливих умов проживання иаселення, збалансованому використанню природних ресурсів, розвитку
галузей господарського КОТІ_'1ПЛексу, вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури, охорону
навколишнього природного середовища та культурної спадщини, забе3Г1ечення цивільного захисту
населення і територій.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Сновська міська рада Чернігівської області (адреса: вул. Незалежності, 19, м. Сновськ, 15200)
З. Передбачувана процедура громадського обговорен11я, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснения процедури:

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське 061-тюрення у
процесі стратегічної екологічної оцінки Детального плану розпочато з І грудня 2020 року - (дата
опублікування повідомлення) і триватиме до 30 грудня 2020 року - (дата опублікування повідомлення+ 30

днів) Проект Генерального плану та звіту про його стратегічну ек0Jю1-ічну оцінку, а також пов1домлення
про оприлюднення Генерального плану та звіту про його стратегічну екологічну оцінку розміщенно на сайп
Сновської міської ради:

. І~ttp ://s11ov1111·. gov.ца/ром і do111 І сп 11 уа-рго-ор1·у І yL1d пеп пуа-яу і ш-рго-впа tegi с 11 п п-с'со І оgi с 11 п о-оів і 11 k L1-geп сга І поgо-
р Іапц-гп ізта-впovsk-c Іісгп igi vskoy і-оЬ І ast і/
б) способи участі 1·ромадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 1-ромадсь1,і слухання
тощо): ., ,~.-

Надання письмових (або в електронному вигляді) зауважень та пропозицій до Сновської міської
ради за адресою: Сновська міська рада Чернігівської області (вул. Баикова.З, м. Сновськ, 15200) е-пошта:
гпзпомвк_post@cg.gov .ua
в) дата, час і місце проведения запланованих громадських слуха111, (у разі проведення):

Громадські слухання не проводяться через встановлення карантину та запровадження
протиепідемічних заходів у зв'язку 3 поширенням гострої респіраторної хвороби COVTD-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 (постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посинених протие11ідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, с11ричине1-1ої корона1зірусом SARS-CoV-2»).
г) орган, від _sшого 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 стосуєп,ся до,,умента лєржавного

планування:Із Генеральним планом міста Сновськ Чернігівської області, звітом про страте1·ічну екоJІ01·ічну
оцінку та екологічною інформацією, у тому числі повязаною ,і ,доров'ям населення, що стосується
документа державного ппаиуваппя , можна оз11айомитись в Сновській міській рані Чспн ігівської області у
відділі єкономічного розвитку та іифесгипій за адресою: вул. нсзалсжиості. 19, м. Сповськ. 15200; а також
на сайті офіційному сайті Сновської міської ради Чернігівс1,кої області за иосиланнями:
l1ttp://sпov111г.gov .ца/gе11ега lлyj-plaп-mist.a-sлovsk/ ·•та l1ttp ://sпо,11пг.gоv. ш1/zvi t-pro-stгategicl111 L1-ekologicl111L1-

otsiпkt1/r) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса та строки

подання зауважень і пропозипій:
Сновська міська рада Чернігівської області (вул. Банкова, 5, м. Сновськ, l5200) Відловіщшьна

особа: міський голова Медведьов Олександр Олександрович (контактні дані: шsлovsk_post@cg.gov.lia, тел:

2-13-31).д) місцезияхолження наявної еколоrі•-rної інформації, у тому числі 11ов'1наної зі здоров'ям населеннs1,
·іцо стосується докуме1па державного план ування:

Відділ економічного розвитку та інвестицій. Сновська міська рада Черні: і вської області
4) необхідність проведення транс11:ордонних 11:онсуш,таuій щодо проекту до11:уме1па державно, о

планування:
Підстави для проведення транскордонних ко11сул1,пщій вілсутні.


