
«Повідомлення про оприлюднення документа державного планування 

«Генеральний план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської 

області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку  

 

1) Повна назва документа державного планування: Генеральний план                

с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області, який є основним 

видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для 

обговорення довгострокової стратегії планування та забудови території 

населеного пункту. 

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування: Ніжинська міська рада. 

пл. імені Івана Франка, 1 м. Ніжин, Чернігівська область, 16600 

3) Передбачувана процедура громадського обговорення:  

а) відповідно до  ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

громадське обговорення документа державного планування – Генеральний 

план с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх оприлюднення, а саме з 

24.11.2020 року  на веб-сайті Ніжинської  міської ради, на веб-сайті 

Ніжинської  РДА. 

б) відповідно до ст. 12 Закону «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 проекту документу державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку. 

в) громадські слухання заплановано провести о 11 год  08.12.2020 року в 

приміщенні Ніжинської міської ради за адресою: Чернігівська область, м. 

Ніжин, пл. імені Івана Франка, 1 ( в звязку з епідеміологічною ситуацією в 

Україні можливі додаткові уточнення). 

г) ознайомитися з проектом Генерального плану с. Кунашівка та звітом про 

стратегічну екологічну оцінку, а також отримати додаткову інформацію 

можна за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пл. імені Івана Франка, 1 

кім.9-А на веб-сайті Ніжинської  міської ради та на веб-сайті Ніжинської 

РДА. 

Зауваження та пропозиції до документа державного планування – 

Генеральний план  с. Кунашівка Ніжинського району Чернігівської області та 

звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Ніжинської міської 

ради за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, пл. імені Івана Франка, 1  

чи на електронні пошти E-mail:nemrada_post@cg.gov.ua,                                        

E-mail: nizhin_arch@i.ua. Відповідальна особа: Мироненко Вікторія 

Борисівна. 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто з                         

24.11.2020 р. по  24.12. 2020 року включно. 

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не 

розглядаються. 

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 

документа державного планування. Транскордонні консультації в рамках 

зазначеної стратегічно екологічної оцінки не проводяться.» 
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