
Повідомлення про оприлюднення документу державного планування 

проєкту «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9347 га 

(кадастровий номер 7424185000:05:000:0744) та земельної ділянки площею 

10,8786 га (кадастровий номер 7424185000:05:000:0906), які знаходяться у 

приватній власності, розташованих за межами населеного пункту на 

території Малкiвського старостинського округу № 10 Сухополов’янської 

об’єднаної територіальної громади Прилуцького району Чернігівської 

області з метою зміни цільового призначення та будівництва будівель 

силосних та сінажних, та будівель сільськогосподарського призначення 

інших» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Детальний 

план території земельної ділянки площею 3,9347 га (кадастровий номер 

7424185000:05:000:0744) та земельної ділянки площею 10,8786 га 

(кадастровий номер 7424185000:05:000:0906), які знаходяться у приватній 

власності, розташованих за межами населеного пункту на території 

Малкiвського старостинського округу № 10 Сухополов’янської об’єднаної 

територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області з метою 

зміни цільового призначення та будівництва будівель силосних та сінажних, 

та будівель сільськогосподарського призначення інших» 

 

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 

стислий виклад його змісту. 

Проєкт «Детальний план території земельної ділянки площею 3,9347 га 

(кадастровий номер 7424185000:05:000:0744) та земельної ділянки площею 

10,8786 га (кадастровий номер 7424185000:05:000:0906), які знаходяться у 

приватний власності, розташовані за межами населеного пункту на території 

Малкiвського старостинського округу № 10 Сухополов’янської об’єднаної 

територіальної громади Прилуцького району Чернігівської області з метою зміни 

цільового призначення та будівництва будівель силосних та сінажних, та 

будівель сільськогосподарського призначення інших» (далі – ДПТ). 

ДПТ розроблений для зміни цільового призначення ділянки 10,8786 га (за 

межами населеного пункту) на території Малківського старостинського округу 

Сухополов’янської об’єднаної територіальної громади Прилуцького району 

Чернігівської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в частині сортування, сушки, фасування та зберігання 

зернових культур (код за класифікатором 11.02), а також: 

уточнення у більш коротшому масштабі фрагмента генерального плану 

населеного пункту, уточнення планувальної структури і функціонального 

призначення території, просторової композиції, параметрів забудови; 

визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 

державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 

визначення містобудівних умов та обмежень; 

попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного 

забезпечення території; 



створення транспортної інфраструктури, організації транспортного руху, 

розміщення місць для паркування транспортних засобів; 

зміни цільового призначення ділянки; 

збереження стану навколишнього середовища;  

збереження інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 

оборони). 

Під час проєктування ДПТ враховано містобудівну документацію вищого 

рівня: схема планування Чернігівської області та Генеральний план м. Прилуки. 

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування.  

Чернігівська обласна державна адміністрація. 

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 

1) дата початку та строки здійснення процедури. 

Початок громадського обговорення проєкту документа державного 

планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту починається з 

06.10.22 по 05.11.22 включно (30 днів).   

2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 

пропозицій, громадські слухання тощо). 

Надання письмових зауважень і пропозицій до Прилуцької районної 

військової адміністрації здійснюється за адресою: 17500, Чернігівська обл., місто 

Прилуки, вулиця Київська, буд. 220, телефон/факс +38(04637)3 11 49 або в 

електронному вигляді на електронну поштову скриньку: pladm_post@cg.gov.ua.  

Письмові пропозиції подаються: 

фізичними особами – із зазначення ПІБ, місця проживання, засвідченими 

особистим підписом;  

юридичними особами – із зазначенням найменування та місцезнаходження.  

Анонімні зауваження та пропозиції не розглядаються.  

3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у 

разі проведення). 

У зв’язку із веденням воєнного стану -  не проводяться. 

4) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, 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. 

Прилуцька районна військова адміністрація. Адреса: 17500, Чернігівська 

обл., місто Прилуки, вулиця Київська, буд. 220, телефон/факс +38(04637)3 11 49 

електронна пошта: pladm_post@cg.gov.ua. 

Із інформацією про визначення стратегічної екологічної оцінки можна 

ознайомитись в приміщенні  Прилуцької районної військової адміністрації за 
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адресою та на офіційному сайті Прилуцької районної військової адміністрації: 

https://pladm.cg.gov.ua/index.php?tp= main  у розділі «Новини». 

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

електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій. 

Прилуцька районна військова адміністрація. Адреса: 17500, Чернігівська 

обл., місто Прилуки, вулиця Київська, буд. 220, телефон/факс +38(04637)3 11 49 

електронна пошта: pladm_post@cg.gov.ua. 

Строк подання зауважень і пропозицій  становить 30 днів, тобто до 5 

листопада 2022 року включно. Пропозиції та зауваження, подані після 

встановленого строку, не розглядаються. 

6) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

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

планування. 

Прилуцька районна військова адміністрація. Адреса: 17500, Чернігівська 

обл., місто Прилуки, вулиця Київська, буд. 220, телефон/факс +38(04637)3 11 49 

електронна пошта: pladm_post@cg.gov.ua. 

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 

проєкту документа державного планування. 

Необхідність проведення транскордонних консультацій відсутня. 

 

 

Начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

  

 

 

Микола ПАСКА 
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