
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та
звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування: ,<
«Генеральний план, поєднаний з детальним планом території, та план зонування (у 

складі генерального плану) населеного пункту Рябухівської сільської ради с. Степанівське 
Талалаївського району Чернігівської області» (далі ГП з ДПТ та ПЗ).

Проект ГП з ДПТ та ПЗ розроблено на підставі рішення Рябухівської сільської ради 
Талалаївського району Чернігівської області «Про розробку містобудівної документації 
Генеральний план, поєднаний з детальним планом території та план зонування (у складі 
генерального плану) населеного пункту Рябухівської сільської ради (с.Степанівське) 
Талалаївського району Чернігівської області» від 16.05.2019 року XXVII сесії VII 
скликання, завдання на розробку ГП з ДПТ та ПЗ, вихідних даних та діючих на час 
розробки будівельних норм і стандартів. Проектом генерального плану села Степанівське, 
поєднаного з детальним планом території, та плану зонування (у складі генерального 
плану) розглядаються наступні плановані рішення: впровадження централізованого 
водопостачання від проектних свердловин; впровадження централізованого каналізування 
з відведенням стоків на проектні очисні споруди; будівництво організованого збирання та 
очищення дощових вод на проектних очисних спорудах; теплопостачання індивідуальних 
житлових будинків та адміністративних будівель від окремих власних теплогенераторних, 
що працюють на твердому паливі або електриці; існуюче кладовище в селі Степанівське, 
що не відповідає санітарним нормам, закрити та використовувати існуюче кладовище на 
території сільської ради; електропостачання від державної енергомережі через підстанцію 
10 кВ, від альтернативних відновлювальних джерел енергії (сонячні панелі); влаштування 
єдиної системи існуючої та проектної вулично-дорожньої мережі; реалізація заходів щодо 
безпечного руху велосипедистів і пішоходів з врахуванням потреб маломобільних груп 
населення.

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування:

Виконавчий комітет Рябухівської сільської ради Талалаївського району Чернігівської 
області за адресою: 17212, Чернігівська обл.. Талалаївський р-н, с. Рябухи, вул. Садова, 
9-а, тел.: +38(04634)24516, e-mail: ryabuhyradal7212@ukr.net.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата оприлюднення проекту ГП з Д П Т та ПЗ та звіту про ■стратегічну екологічну 

оцінку, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Талалаївської районної державної 
адміністрації (http://taladm.cg.gov.ua) -  19 вересня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, 
громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має 
право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу 
CEO та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до 
проекту документа державного планування та заяви про визначення обсягу CEO, одержані 
протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За 
результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх 
відхиляє.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)'. 
громадські слухання відбудуться 15 жовтня 2019 р. о 11:00 годині в приміщенні 
Рябухівської сільської ради Талалаївського району Чернігівської області, адреса: 17212, 
Чернігівська обл., Талалаївський р-н. с. Рябухи, вул. Садова, 9-а, тел.: +38(04634)24516, 
e-mai 1: ryabuhyrada 17212@ukr.net.
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г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою молена 
ознайомитися з проектом 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: Рябухівська сільська рада 
Талалаївського району Чернігівської області за адресою: 17212, Чернігівська обл., 
Талалаївський р-н, с. Рябухи, вул. Садова, 9-а, тел.: +38(04634)24516, e-mail: 
ryabuhyrada 17212@ukr.net.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна 
адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Рябухівська сільська рада 
Талалаївського району Чернігівської області за адресою: 17212, Чернігівська обл., 
Талалаївський р-н, с. Рябухи, вул. Садова, 9-а, тел.: +38(04634)24516, e-mail: 
ryabuhyradal 7212@ukr.net.

Зауваження та пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів з дня оприлюднення звіту, 
тобто до 19 жовтня 2019 року включно.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у  тому числі пов’язаної із 
здоров'ям населення, що стосується документа державного планування: Рябухівська 
сільська рада Талалаївського району Чернігівської області за адресою: 17212, Чернігівська 
обл., Талалаївський р-н, с. Рябухи, вул. Садова, 9-а, тел.: +38(04634)24516, e-mail: 
ryabuhyradal 7212@ukr.net.

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 
документа державного планування:

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 
державного планування відсутня.

mailto:17212@ukr.net
mailto:7212@ukr.net
mailto:7212@ukr.net














 


