Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про
стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації
Генерального плану з планом зонування території с. Лучка Тростянецької міської
територіальної громади Охтирського району Сумської області
1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його
змісту:
Генеральний план з планом зонування території с. Лучка Тростянецької міської територіальної
громади Охтирського району Сумської області.
Стислий виклад змісту:
Проєкт містобудівної документації складається з пояснювальної записки; графічних матеріалів; плану
зонування території; розділу "Охорона навколишнього природного середовища" (що є звітом про СЕО),
розділів ІТЗ ЦЗ (ЦО).
У звіті про СЕО проведена оцінка впливу на навколишнє природне середовище розробленого
генерального плану (вплив на атмосферне повітря, воду, грунти, природні ресурси, флору і фауну), на
існуючі та проєктні споруди, а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я
населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури
тощо).
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Тростянецька міська рада, вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська область, 42600, тел./факс
+38(05458) 5-13-80, e-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Дата розміщення ДДП та звіту про СЕО на офіційному веб-сайті Тростянецької міської ради
http://trostyanets-miskrada.gov.ua 08.04.2021р., строк громадського обговорення - з 08.04.2021р. по
08.05.2021р.;
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання
тощо):
- надання письмових зауважень та пропозицій до Тростянецької міської ради;
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 29.04.2021р. (початок об 13.00) в
приміщенні Тростянецької міської ради (депутатська кімната) за адресою: вул. Благовіщенська, 3,
м. Тростянець, Сумська область, 42600;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом
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:
Тростянецька міська рада Охтирського району Сумської області, вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська
область, 42600, тел./факс +38 (05458) 5-13-80, e-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua.
Контактні особи – начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор апарату
Тростянецької міської ради Аліна Бер, тел./факс +38 (05458) 5-13-80.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса та строки
подання зауважень і пропозицій:
Тростянецька міська рада Охтирського району Сумської області, вул. Миру, 6, м. Тростянець, Сумська
область, 42600, тел./факс +38 (05458) 5-13-80, e-mail: mail@trostyanets-miskrada.gov.ua.
Контактні особи – начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор апарату
Тростянецької міської ради Аліна Бер, тел./факс +38 (05458) 5-13-80.
Строк громадського обговорення - з 08.04.2021р. по 08.05.2021р.;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення,
що стосується документа державного планування:
офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (mepr.gov.ua),
Департаменту екології та природних ресурсів Сумської облдержадміністрації (www/eco-poltava.gov.ua),
офіційний веб-сайт Тростянецької міської ради (http://trostyanets-miskrada.gov.ua)
Контактні особи – начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор апарату
Тростянецької міської ради Аліна Бер, тел./факс +38 (05458) 5-13-80, e-mail: mail@trostyanetsmiskrada.gov.ua.
4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного
планування.
При виконанні звіту про СЕО підстав для проведення транскордонних консультацій щодо проєкту
документа державного планування немає.

Міський голова

Юрій БОВА

