
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проект) документу державного планування та івігу' про 

страгегічну екологічну оцінку проекту документу державного планування 
містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с. Нові Петрівці»

1) Звіт про страгеї'ічн) екологічну оцінку проекту документу державного 
планування був розроблений І'ОВ «УКРГРУГІПРОЕКТ» на підставі рішення 
Новопетрівської сільської ради №973 від 21.12.2017 року. Генеральним планом 
населеного пункту визначено основні принципи і напрямки планувальної організації 
та функціонального призначення території села, формування системи громадського 
обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, 
інженерного благоустрою, захисгу громадян та місцевості від небезпечних 
техногенних та природних процесів, охорони навколишнього природного 
середовища. У ході виконання стратегічної екологічної оцінки, а головним чином у 
звіті про стратегічну екологічну оцінку, розглянуті заходи із забезпечення екологічної 
безпеки та покращення здоров'я населення села.
2) Оріан. що приймає рішення про затвердження докумеїгіу державноіо 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку -  Новопетрівська сільська рала 
Вишгородського району Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі;
а) дата початку та строки здійснення процедури: віл 22 жовтня 2020 року і триває до 
20 листопада 2020 року (30 днів).
б) способи участі іромадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому 
вигляді- а саме на поштову адресу: 073.54. с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська. 
171 та електронною поштою преігіуі.зі а ншаіі.сот.
в) дата, час і місце проведення гро.мадськнх слухань: громадські слухання 
відбудуться 4 листопада 2020 року о 11:30 у приміщенні Новопетрівської сільської 
ради: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Свяіо- 
Покровська. 171.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна 
ознайомишся з проектом документа державного плаїп вання. звітом про стратегічну 
екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям 
насе.іення. що стосується документа державного планування -  Новопетрівська 
сільська рала.
г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреса 
га сгроки подання зауважень га нронозицій — Новонеірівська сільська рада. с. Нові 
Петрівці, вул. Свято-Нокровська. 171.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації', \ тому числі пов'язаної зі 
здоров'ям населення, що стосується докуменга державного планування: 
Новопетрівська сільська рада.
4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкгу докуменгу
державного планування: відсутня. оскільки територіально населений пункт 
знаходиться на значній відстані від межі сусідніх держав. ^
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