
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки детального  плану території для реконструкції і 

встановлення зерносушильного і зерноочисного обладнання, газифікації 

зерносушильного обладнання пропан-бутаном, встановлення газової 

заправки пропан бутаном на земельній ділянці загальною площею 

1,4811га, кадастровий номер 7423081800:03:000:0818, яка знаходиться в 

довгостроковій оренді ПП «Петрушанко-Агро» та розташована за 

межами с. Величківка на території Менської міської територіальної 

громади, Корюківського району Чернігівської області. 

Менська міська рада відповідно до ст. 10 Закону України «Про 

стратегічну екологічну оцінку», ст. ст. 19, 21 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету міністрів 

України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку 

проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під 

час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» 

повідомляє про початок громадського обговорення Заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території 

для реконструкції і встановлення зерносушильного і зерноочисного 

обладнання, газифікації зерносушильного обладнання пропан-бутаном, 

встановлення газової заправки пропан бутаном на земельній ділянці 

загальною площею 1,4811га, кадастровий номер 7423081800:03:000:0818, яка 

знаходиться в довгостроковій оренді ПП «Петрушанко-Агро» та розташована 

за межами с. Величківка на території Менської міської територіальної 

громади, Корюківського району Чернігівської області. 

Громадське обговорення розпочато з дня оприлюднення Заяви про 

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, а саме 7 листопада 2022 

року та триватиме до 22 листопада 2022 року. Ознайомитися зі змістом заяви 

можна на офіційному сайти Менської міської ради за посиланням 

https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=463992&tp=page.  

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право 

подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження 

та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проєкту документу державного планування місцевого рівня. 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки проєкту детального плану території для реконструкції і 

встановлення зерносушильного і зерноочисного обладнання, газифікації 

зерносушильного обладнання пропан-бутаном, встановлення газової 

заправки пропан бутаном на земельній ділянці загальною площею 1,4811га, 

кадастровий номер 7423081800:03:000:0818, яка знаходиться в 

довгостроковій оренді ПП «Петрушанко-Агро» та розташована за межами с. 

Величківка на території Менської міської територіальної громади, 

Корюківського району Чернігівської області подаються на ім’я голови 

Менської міської ради за адресою: м. Мена, вул. Героїв АТО, 6. 

https://mena.cg.gov.ua/index.php?id=463992&tp=page


Контактна особа – в.о. начальника, головний спеціаліст Відділу 

архітектури та містобудування Менської міської ради Ющенко Андрій 

Михайлович, тел. (04644) 2-10-01, електронна пошта: arhradamena@ukr.net. 

Строк подання зауваження подання зауважень і пропозицій становить 15 

календарних днів, тобто до 22 листопада 2022 року. 

Пропозиції та зауваження, подані після завершення встановленого 

строку, не розглядаються. 

Розробник проєкту вказаної містобудівної документації – ПП 

«Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» (головний архітектор 

проєкту Травка-Бабенко Ю.В., кваліфікаційний сертифікат архітектора серія 

АА №002896, контактний телефон (0462) 676-250). 
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