
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Воздвиженська, 53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722                       тел./факс

(05446) 90-2-87          E-mail: chupah  _  sr  @  ukr  .  net                            Код ЄДПРОУ 04390202 

_____________ № ____________                    На № _                _______ від                  _____

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту містобудівної документації та звіту про

стратегічну екологічну оцінку містобудівної документації « Проект внесення
змін в генеральний план смт. Чупахівка

Охтирського району Сумської області з проектом плану зонування
територіі».

1.  Повна назва  документа  державного  планування,  що  пропонується,  та
стислий виклад його змісту.

      Містобудівна документація  «Проект внесення змін в генеральний план смт.
Чупахівка  Охтирського  району  Сумської  області  з  проектом  плану  зонування
територіі» розроблена на підставі рішення 17-ї  сесії 7-го скликання Чупахівської
селищної ради Охтирського  району Сумської області від 09.02.2017 р.
      Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому
рівні, призначеної для обґрунтування стратегії розвитку, планування та забудови
населеного пункту. 
      Містобудівна документація  «Проект внесення змін в генеральний план смт.
Чупахівка  Охтирського  району  Сумської  області  з  проектом  плану  зонування
територіі» розроблена з метою :

- оновлення  містобудівної  документації,  приведення  її  у  відповідність
Законам  України  «Про  основи  містобудування»,  «Про  регулювання
містобудівної  діяльності»  в  зв’язку  зі  зміною  чисельності  населення,
параметрів  територіального  розвитку  населеного  пункту  і  необхідністю
змін межі населеного пункту;
- уточнення  планувальної  структури  і  функціонального  призначення

території,  просторової  композиції,  параметрів  забудови  та  ландшафтної
організації частин території населеного пункту;

-  забезпечення комплексності забудови території;
-   визначення  доцільності,  обсягів,  послідовності  нового  будівництва  та

реконструкції забудови;
- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
- виявлення  та  уточнення  територіальних  ресурсів  для  всіх  видів

містобудівного використання;
- визначення  функціонального  призначення  параметрів  забудови  окремих

земельних ділянок.
- уточнення містобудівних умов та обмежень;
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- визначення потреб в підприємствах та установах обслуговування, місць їх
розташування;
- визначення доцільності обсягів, послідовності реконструкції забудови;
- узгодження  приватних,  громадських  та  державних  інтересів  при

використанні територій.

Містобудівною  документацією  передбачені  в  повній  мірі  умови  для
реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено
здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

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

Чупахівська селищна рада Охтирського  району  Сумської області
код ЄДРПОУ 04390202
Адреса:  42722, Сумська обл., Охтирський район, селище міського типу 
Чупахівка, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 53
тел. 05446-90-2-87

3. Передбачена процедура громадського обговорення:
а) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення починається з 23 липня 2020 року і триває по  23

серпня 2020 року.
Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і

оприлюднення  її  шляхом  розміщення  на  офіційному  веб-сайті  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського   району   Сумської  області
(https://chupah-rada.gov.ua/novyny/pro-nadannya-zauvazhen-ta-propozytsij/) – 29.11.2019 року. 

Дата  подання  повідомлення  про  оприлюднення  звіту  про  стратегічну
екологічну оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб-сайті Чупахівської
селищної  ради  Охтирського   району   Сумської  області
(https://chupah-rada.gov.ua/novyny/pro-nadannya-zauvazhen-ta-propozytsij/) – 23.07.2020 року. 

Дата оприлюднення проекту містобудівної документації на офіційному веб-
сайті  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського   району   Сумської  області
(https://chupah-rada.gov.ua/novyny/pro-nadannya-zauvazhen-ta-propozytsij/) – 23.07.2020 року. 

б) способи участі громадськості:
 - надання письмових зауважень і пропозицій до Чупахівської селищної ради 
Охтирського  району  Сумської області, 42722, Сумська обл., Охтирський район,
селище міського типу Чупахівка, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 53

 (email: chupah_sr@ukr.net).
-  громадські  слухання  –  17  серпня  2020  року  о  11  годині  в  залі  засідань

Чупахівської селищної ради, за адресою: смт Чупахівка, вулиця Воздвиженська,
б.53.

в)  орган,  від  якого  можна  отримати  інформацію  та  адресу,  за  якою
можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом
про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
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пов’язаною  зі  здоров’ям  населення,  що  стосується  документа  державного
планування:

Орган,  від  якого  можна  отримати  інформацію  та  адресу,  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 – Чупахівська селищна рада Охтирського  району  Сумської області,
Сумська  обл.,  Охтирський  район,  селище  міського  типу  Чупахівка,  ВУЛИЦЯ
ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 53.
Контактна  особа  –  Альохіна  Оксана  Анатоліївна –  виконуюча  обов’язки
начальника  відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності,
земельних відносин та екології Чупахівської селищної ради , тел. (05446) -90-2-87.

   Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Чупахівська селищна
рада Охтирського  району  Сумської області,  Сумська обл., Охтирський район,
селище міського типу Чупахівка, ВУЛИЦЯ ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 53.

тел/факс: (05446) -90287; email: chupah_sr@ukr.net.
Зауваження та пропозиції  до проекту державного планування та звіту про

стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів, з дня оприлюднення
повідомлення.

д)  місцезнаходження  наявної  екологічної  інформації,  у  тому  числі
пов’язаної  зі  здоров’ям  населення,  що  стосується  документа  державного
планування:

Офіційні  веб-сайти  Міністерства  енергетики  та  захисту  довкілля  України
(menr.gov.ua),  Департамент  екології  та  охорони  природних  ресурсів  Сумської
обласної державної адміністрації (www.pek.sm.gov.ua).

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

Необхідність  проведення  транскордонних  консультацій  щодо  проекту
документа державного планування - відсутня.
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