
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ ОБГОВОРЕННЯ 

сектору містобудування та архітектури райдержадміністрації 

головний архітектор району про проведення публічного обговорення  

Детального плану території за межами населених пунктів, яка розташована на 

Північно-Західній околиці с.Степанівка Степанівської сільської ради  

Роздільнянського району Одеської області 

 

Повідомляємо, що з 27.01.2021 року по 25.02.2021 року будуть здійснені громадські 

обговорення відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з 

питання розгляду документу державного планування – «Детального плану території за межами 

населених пунктів, яка розташована на Північно-Західній околиці с. Степанівка Степанівської 

сільської ради Роздільнянського району Одеської області загальною площею 17,8 га для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами»  на підставі розпорядження голови 

Роздільнянської районної державної адміністрації  № 609/А-2020 від 16 грудня 2020 року. 

 

Громадські слухання відбудуться 25.02.2021 р. о 12.00 годині, за адресою: 67430, Одеська 

область, Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Дружби, 27. 

 

Замовник документу державного планування та звіту про СЕО – Роздільнянська районна 

державна адміністрація, виконавець – Приватне підприємство «ІНЖГРУП». 

  Пропозиції громадськості подаються обґрунтованими у письмовій формі, з  посиланням  на  

положення  відповідних законодавчих та  інших нормативно-правових актів, державних 

стандартів, норм і правил. Пропозиції та зауваження подаються до Роздільнянської районної 

державної адміністрації, на адресу: вул. Незалежності, 9,  м. Роздільна, Одеської області, 67400, 

або на електронну адресу: arhrozdilna@ukr.net. 

 Проведення консультацій з Департаментом охорони здоров’я Одеської ОДА,  

Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА, Міністерством охорони здоров’я 

України та Міністерством енергетики та захисту довкілля України у процесі стратегічної 

екологічної оцінки передбачається відповідно до ст. 13 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку». 

 

Строки подання зауважень та пропозицій – включно до 24.00 години 25.02.2021 року. 

 

Для отримання  додаткової  інформації  та  подання  пропозицій  і зауважень  звертатися  до  

контактної  особи: Литвин Вікторія Вікторівна в.о. завідувача сектору містобудування та 

архітектури відділу ЖКГ, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту 

довкілля Роздільнянської районної державної адміністрації, головний архітектор району 

 

Ознайомитися з документацією можна за адресою: вул. Незалежності, 9,  м. Роздільна, 

Одеської області, 67400, а також на офіційному веб-сайті:  http://rozdilna-rda.odessa.gov.ua/.  

 

Строк і спосіб  оприлюднення  результатів  обговорення: на офіційному вебсайті 

Роздільнянської райдержадміністрації у розділі «Консультації з громадськістю» після 25.02.2021р. 
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