
пов|домлшння
про оприлк)днення про€кту докуР!ента деря{авного планування

' та зв|ту цро стратег1нну еколог1чну ош1нку д8тального плану територ!|
: {ля буд1вництва господарських бул1вель 3а адресою: [арк1вська область,
9уц1вський район' 9каловська селищна рада за мея(ами населених гцнкт!в

1. 11овна назва документа деря(авного планування' !цо пропощ/сться' та
стис;тий виклад його зм1сту.

[{роект <,(етальний план територ1| для буд1вництва господарських буд|вель за
адресо{о: {арк|вська область, 9угу|вський район, т{каловська се[[у!щна рада за межами
наоелених пункт1в>> розроблясться з мето}о забезшечення от.!того розвитку територ|{'
вид1лення елемент1в планувально| структури територ|| проектування' встановлення
параметр1в планов[1ного розвитку елемент|в м1стобуд1вно| струкцри, встановлення меж
зон розм1щення с|льськогосг{одарського п1дприемства (свинароько] мало? ферми).

.{етальним планом територ1[, розгляда€ться можлив1сть бул|вништва мало|
товарно| овинароько| ферми на 150 гол|в з артез1ансько}о свердловино}о 

'1аземельн|й д1лянц1 с1льськогосподарського призначення (кадаотровий номер
6з25484000:03:000:0092, ц|льове призначення - 01.03 д]ш1 ведення оообистого се.т1'{нського

господарства), загально}о площе}о 2,00 та.
2. 0рган, що прийматиме р1:шення про 3атверд?кення документа

дер}кавного планування:
9угу|воька районна дер)кавна адм1н1отрац|я {арк1всько] облаот1 за адресото: 63503,

{арк1вська область, м. 9угу|в, вул. €тарон|кольська' 6уд' 29, елекщонна адреса|
с1тш}тц|уз1<а@г6а. 1<1т. 9оу. ша, тел. (0 57 4 6) 4 0 - 90 1 .

3. [|роцедура громадського обговорення:
а) дата початку та строки зд|йснення процедури:
дата подання заяву1 про визначення обсягу стратег|ино{ еколог1чно| оц|нки

(опри.гподнення |[ в засобах маоово| 1нформац1|):
06.07 .2020 _ в газет1 <Б(Фсв1т>;
06'о] '202о _ в газет! к{арк|вський кур'ср>>.

,{ата подання пов|домлення про оприл}однення зв|ту про стратег1ину еколог|нну
оц1нку та розм1щення зв1ту €БФ на оф1ц|йному веб-сайт1 9угу!всько| районно? державно|
алм!н|страш!}.

[1убл1кац1я пов1домлення в друкованих засобах масово? !нформаш1|:
03.08.2020 р * в газет1 кБ1{Фсв1т>;
03.08.2020 р _ в газет1 к[арк1вський кур'ср>.
б) опос|б утаст| громадськост|: (надання письмових зауважень 1 пропозиц1й):

Ёадання письмових зауважень та пропозиц1й до {угу|всько| районно| державно|
адм1н1страц|| за адресото: 63503, !арк1вська область' м. 9угу!в, вул. €тарон|кольська,
буд.29, електроннаадрееа: с1тш1тш1уэ[а@г6а.&1т.9оу.ша, тел. (05146) 40-90|.

в) Аата, час 1 м|сце проведення громадських слР(ань (у раз! проведення)
громадськ1 сл1т<ання не проводитимуться.
г) орган' в1д якого мох{на отримати 1нформац1то та адреоу, за яко}о можна

ознайомитися з проектом документа державного планування, зв1том про стратег!вну
еколог1нну оц1нку та еколог!чно}о 1нформац|€1Ф, } тому числ! пов'язаното з1 здоров'ям
населення, |{Ф стосуеться документа державного планування: 9угу|вська районна
дер)кавна адм|н|страц|я за адресото: 6з50з, [арк1вська областъ, м. 9угу?в,
вул. €тарон1кольська, 6уд' 29, елекщонна адреоа: с}лц}:ш1тэ[а@г0а.[1:.9от.ша.

тел. (05746) 40-901.
1{онтактна особа - [олова 9угу|всько| районно| державно| адм1н1страц1| "]1ободенко

|ерг1й Баоильович.



г) орган, до якого податоться заувах{ення та проттозиц|т: 9угу|вська районна
державна адм1н1страцй за адресо}о: 6з50з, {арк1вська область, м. 9угу}в,
вул. €тарон|коль9ька, буд. 29, електронна адреса: с}:ц1тц|уэ}а@г6а.[1т.9от.ша,
тел. (05746) 40-901, строки подання зарах(ень та пропозиц1й: з 04.08.2020 року протягом
30 дн1в вкл}очно.

д) м|сцезнаходження наявно| еколог|чно| 1нформац||, у тому числ| пов'язано| з|

здоров'ям населення, що стосу€тьоя док)ъ.{ента державного планування:
оф1ц|йн1 веб-сайти й1н|отерства енергетики та захисту довк1лля }кра|ни

([|рз://гпепт.9от.ша/), .{епартамент захисту довк1лля та г]риродокористування [щк|всько]
одА (ьщ : | | есо4ераг{ [1т. 9от.ша).

3в|т про стратег|нЁу еколог|чну оц|нку проекту оприлтоднено 04.08.2020 року на
оф|ц|йному оайт! {угу!воько| районно[ дерх<авно] адм|н|сщац||. €щок громадського
обговорення та консультування ст[}новить 30 дн|в з дня опри]1}однення пов1домлення.

4) Ёеобх!дн!сть проведення транскордонних консультац1й щодо проекту
документа дер}кавного планування.

ливу на довк1л.тб{ немас.

[-олова 9
держав €ерг|й лоБодвнко
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