
1 Іовідомлення про оприлюдненая проекту документа державітого планування га 
звіту про стратегічііу екологічну оцінку

1.

2.

Повна назва документа державного планування
Генеральний план та план зонування території м. Корець Рівненської області.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження докумен га державного планування 
Корецька міська рада Рівненського району Рівненської області.

Передбачувана процедура громадського обговорення3.
а) дата початку та строки здійснення процедури:

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки від 16.07.2()2()р. і 
оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному сайті Корецької міської ради 
http: Н к о ге t S к а. g то гп ad а. о г g. н а/ new s 16 липня 2020 року. Інформаційне оголошення тз друковапи.х 
засобах масової інформації; районний інформаційний тижневик «Вісник Кореччини» №29 (469) 
від 17 липня 2020 року, український незалежний тижневик «Вільне слово» від 23 липня 2020 року 
№30(15170).

Проект Генерального плану та плану зонування території, звіт СГО та повідомлення про їх 
оприлюднення було розміщено на офіційному веб-сайті 1\ореін>кої міської ради 
h tip: // к о те t S к а. цто іп ad а. о rg. її а/пе w s/ в і д 16,09.2021. Інформаційне оголопіення падрхковано в 
українському незалежному тижневику «ВІЛЬНЕ) СЛОВО» випуск від 16 вересня 2021 року № 38 
(15232) та в районному інформаційному тижневику «ВІСНИК КОРГЧЧИПИ» випуск від 17 
вересня 2021 року № 37 (530) .

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські 
с.іухаиня тощо): відповідно до ст. 12 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в 
мсжа.х строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій (j)opMi 
зауваження та пропозиції до проекіл документу державного планування та зві ту про стратегічну 
екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до ДДП та звіту СГО. одержані нротяіом 
встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду 
замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє. Пропозиції подані після 
встановленого терміну, не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (р разі проведення)-. 
громадські слухання відбудуться 19 жовтня 2021 року о 14:00 годині в приміщенні міської ради 
м. Корець, вул. Київська. 69.

г) 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, р тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується 
документа державного планування: Корецька міська рада. Адреса: 34700. Рівненська обл.. 
Рівненський район, м. Корець, вул. Київська. 69.

і) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та 
строки подання зауважень і пропозицій: Корецька міська рада. Адреса: 34700. Рівненська обл.. 
Рівненський район, м. Корець, вул. Київська. 69. Клектронна адреса - п4ц)гсс85()у£цкт,пеі 
Зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, р тому числі пов'язаної із здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування Корецька міська рада. Адреса: 
34700. ГЧвнепська обл.. Рівненський район, м. Корець, вул. Київська. 69. Клектронна адреса - 
ткотсс850 а ukr.net 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 
де ржа в н о го планування:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.
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