
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного 

планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку  

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:  

«Детальний план території земельних ділянок орієнтовною площею 38,0 га для 

реконструкції існуючої ферми привʼязного утримання великої рогатої худоби в 

молочнотоварний комплекс безпривʼязного утримання, що розташовані по 

вул. Ковалівка в адміністративних межах Ічнянської міської ради Чернігівської 

області (за межами м. Ічня)»  

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ  

Прилуцька районна державна адміністрація Чернігівської області  (Відповідно 

розпорядження Кабміну від 16.12.2020 р. № 1635-р «Про реорганізацію та 

утворення районних державних адміністрацій» Ічнянську РДА реорганізовано 

та приєднано до Прилуцької райдержадміністрації) 

ПЕРЕДБАЧУВАНА ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

дата початку та строки здійснення процедури:  

Громадське обговорення проекту документу державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку проводиться строком протягом не менше 30 днів 

з дня їх оприлюднення, а саме із 04 серпня 2022 року.  

способи участі громадськості :  

громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в 

письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної 

оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і 

пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, 

підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду 

замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.  

дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі 

проведення):  

Проведення громадських слухань заплановано на 14:00 год. 22 серпня 2022 

року, в адміністративній будівлі Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Ічнянське»: 16700, Чернігівська область, м. Ічня, вул. Ковалівка, буд. 49.  



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:  

Інформацію щодо проекту документу державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку можна отримати у відділі житлово – комунального 

господарства, містобудування та архітектури Прилуцької районної державної 

адміністрації за адресою: 17500, м. Прилуки, Чернігівської області, вул.Київська, 

220; e-mail: pladm_post@cg.gov.ua (понеділок-п’ятниця, з 8.00 до 17.00, перерва 

з 12.00 до 13.00)., тел/факс +38 (04637) 31149.  

орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та 

електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій  

Зауваження та пропозиції подаються до відділу житлово – комунального 

господарства, містобудування та архітектури Прилуцької районної державної 

адміністрації за адресою: 17500, м. Прилуки, Чернігівської області, вул.Київська, 

220; e-mail: pladm_post@cg.gov.ua.  

Зауваження та пропозиції приймаються до 16:00 год. 05 вересня 2022 року. 

Зауваження та пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються.  

місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:  

Наявна екологічна інформація знаходиться у відділі житлово – комунального 

господарства, містобудування та архітектури Прилуцької районної державної 

адміністрації за адресою: 17500, м. Прилуки, Чернігівської області, вул.Київська, 

220, на офіційному веб-сайті Прилуцької райдержадміністрації 

https://pladm.cg.gov.ua/index.php?tp=main.  

необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 

документа державного планування: відсутня.  
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