
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного 
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку містобудівної 
документації «Генеральний план с. Московське Липоводолинський

району Сумської області»
1) Повна назва документу державного планування

«Генеральний план с. Московське Липово до линського району Сумської 
області».
Стислий виклад змісту:

Проект містобудівної документації складається з пояснювальної записки, 
вихідних даних, розділу «Охорона навколишнього природного середовища» 
(звіт про СЕО), графічних матеріалів та'плану зонування території (зонінг).

У звіті про СЕО проведена оцінка впливу на навколишнє природне 
середовище розробленого генерального плану та плану зонування (вплив на 
атмосферне повітря, воду, грунти, природні ресурси, флору і фауну), на існуючі 
та проектні споруди, а також на стан здоров’я та добробут населення (небезпека 
для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з 
відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики 
території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

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

Московська сільська рада, 42525, Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. 
Московське, вул. Дериземлі, буд. 18, тел.(05452) 5-63-43, електронна адреса: 
з ирегто зко угаба@икг. пеі

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:

Дата розміщення повідомлення про оприлюднення проекту документа 
державного планування на офіційному веб-сайті Липоводолинської селищної 
ради ( Ьир:/Лум^.1іроуа<Зо1іпа.іпґо/): буде розміщено 15.11.2019р. Публікація 
повідомлення в друкованому ЗМІ, 15.11.2019р. в газеті «Наш Край».
Строк громадського обговорення 15.11.2019р. по 15.12.2019р.;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і 
пропозицій, громадські слухання тощо):

- надання письмових зауважень та пропозицій до Московської сільської 
ради 42525, Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Московське, вул. 
Дериземлі, буд. 18 та на електронну адресу: 2ирегтозкоугасІа@икг.пеІ, та по 
телефону (05452) 5-63-43; проведення громадських слухань;

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі 
проведення): 15.12.2019р. в приміщені сільської ради (початок 12:30) за 
адресою: Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. Московське, вул. Дериземлі, 
буд. 18;



г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна 
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:

Московська сільська рада, 42525, Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. 
Московське, вул. Дериземлі, буд. 18, тел.(05452) 5-63-43, електронна адреса: 
зиретозкоугаба@икг.пеІ

Контактна особа -  спеціаліст землевпорядник Московської сільської ради 
тел. (05452) 5-63-43;

д) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та 
електронна адреса та строки подання зауваження і пропозицій:

Московська сільська рада, 42525, Сумська обл., Липоводолинський р-н, с. 
Московське, вул. Дериземлі, буд. 18, тел.(05452) 5-63-43, електронна адреса: 
зирегтозкоугасІа@икг.пе1;

Контактна особа -  спеціаліст землевпорядник Московської сільської ради 
тел. (05452) 5-63-43;

Зауваження та пропозиції подавати з 15.11.2019р. по 15.12.2019р.
е) місце знаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

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

офіційні веб-сайти Міністерства екології та природних ресурсів України 
(тег.§оу.иа), Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської 
облдержадміністрації (Ьцр:/Лу\улу.рек.зт.20у.иа).

Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту оприлюднено 15 
листопада 2019 року на офіційному веб-сайті Московської сільської ради 
(Ьцр://тозкоУ5ка.5І1гасіа.огц).

Строк громадського обговорення та консультування становить 30 днів з 
дня оприлюднення повідомлення.

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

Підстава для проведення транскордонних консультацій немає.


