
Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – «Розділу охорона навколишнього
природного середовища» генерального плану села Креничі Обухівського району Київської

області

1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником  проекту  є  Підгірцівська  сільська  рада  Обухівського  району  Київської
області  (вул.  Васильківська,  39,  с.  Підгірці,  Обухівський  район,  Київська  область,  08710,  
e-mail: pidgirtsi@ukr.net, телефон: (04572) 4-47-33).

Виконавець  –  Державне  підприємство  «Український  науково-дослідний  і  проектний
інститут цивільного будівництва (далі – ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»).

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими
документами державного планування

Генеральний  план  села  Креничі  Обухівського  району  Київської  області  є  основним
видом  містобудівної  документації  на  місцевому  рівні,  призначеної  для  обґрунтування
довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного
пункту. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та
функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування
населення,  організації  інженерно-транспортної  інфраструктури,  інженерної  підготовки  і
благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони
навколишнього  природного  середовища,  охорони  та  збереження  нерухомих  об’єктів
культурної спадщини та пам’яток археології, традиційного характеру середовища історичних
населених пунктів.

Генеральний план розробляється  у зв’язку з  необхідністю отримання в  користування
органа  місцевого  самоврядування  містобудівної  документації,  яка  б  дала  можливість
приймати  управлінські  рішення  щодо  розміщення  нових  територій  для  житлової  та
виробничої  забудови,  об’єктів  обслуговування,  торгівлі  та  інших  видів  підприємницької
діяльності, підвищення рівня інженерного благоустрою територій села, а також забезпечити
сталий розвиток населеного  пункту,  визначивши черговість  розміщення  нової  житлової  та
виробничої  забудови,  покращення  культурно-побутового  обслуговування  населення  та
існуючого  функціонального  зонування  території  села,  удосконалення  вулично-дорожньої
мережі, забезпечення формування повноцінного життєвого середовища в існуючих межах села
з врахуванням проходження по території  сільради Великої  кільцевої  автомобільної  дороги
навколо м. Києва навколо м. Києва.

Генеральним планом села Креничі Обухівського району Київської області визначаються:

 основні  принципи  і  напрямки  планувальної  організації  та  функціонального
призначення території, 

 перспективна  чисельність  населення,  обсяги  та  структура  нового  житлового
будівництва;

 території, необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції
щодо зміни меж населеного пункту;

 формування системи громадського обслуговування населення, 
 організація  вулично-дорожньої  та  транспортної  мережі,  інженерного  обладнання,

інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від
небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного
середовища, охорони та збереження культурної спадщини та ін. заходи.

Документ  державного  планування  пов’язаний  із  Генеральною  схемою  планування
території України; схемами планування окремих частин території України, областей, районів
та їх окремих частин; стратегіями, прогнозами і програмами економічного, демографічного,
екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинною містобудівна документація
на місцевому рівні та проектною документацією; інформацією містобудівного, земельного та
інших  кадастрів;  інвестиційними  намірами  юридичних  і  фізичних  осіб  щодо  забудови  та
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іншого використання території; спеціалізованими схемами, проектами і програмами розвитку
інфраструктури  населеного  пункту,  безпеки  та  організації  дорожнього  руху,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  охорони  та  збереження  об’єктів  культурної
спадщини тощо.

Генеральний  план  розроблений  відповідно  до  чинних  Державних  будівельних  норм
України,  ДБН  Б.1.1-15:2012,  Наказу  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та
житлово-комунального  господарства  України  №  193  від  14.08.2015  «Про  затвердження
Переліку класів об’єктів містобудівного кадастру», а також інших нормативних документів.

Документ державного планування Генеральний план села Креничі Обухівського району
Київської  області  розроблено  на  підставі  рішення  VI  сесії  VII  скликання  Підгірцівської
сільської ради «Про розробку генерального плану с. Креничі» № 10.36.VII від 22.12.2017 р.
відповідно до завдання.

Основні показники генерального плану розраховано на двадцятирічний період до 2039
року. Згідно з п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії
генерального плану населеного пункту не обмежується.

Проект розроблено на підставі інженерно-топографічного плану, який виготовлено ТОВ
«Геоматичні  рішення»  у  2017  році  у  цифровому  вигляді  для  масштабу  1:2000  в  системі
координат  УСК-2000,  робоча  версія  - в  системі  координат  1963  року,  що  був  наданий
замовником.

Згідно  із  Законом  України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»  генеральні
плани  населених  пунктів  підлягають  стратегічній  екологічній  оцінці.  Даний  документ
відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити
обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Креничі Обухівського району
Київської області. 

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації
видів  діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством  передбачено  здійснення
процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення  проекту  генеральний  план  села  Креничі  Обухівського  району  Київської
області  передбачає  формування  проектних  рішень  на  всю  територію  населеного  пункту.
Проектні  рішення охоплюють визначені  види діяльності,  які  провадяться або провадження
яких  заплановане  в  перспективі  на  території  села.  Даний  проект  визначає  існуюче  та
перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність його зміни на
підставі  аналізу  техніко-економічних  показників  існуючого  використання  території,
демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту.  Проектні
рішення  архітектурно-планувальної  організації  та  потреби  територіального  розвитку
обумовлюються  в  тому  числі  завданням  на  розроблення  генерального  плану,  державними
інтересами. Одночасно документ державного планування не змінює існуюче функціональне
використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної
такої  зміни.  Генеральний  план  населеного  пункту  є  комплексним  документом,  проектні
рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про
провадження планованої діяльності, перелік за категоріями видів та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, визначено чинним Законом
України «Про оцінку впливу на довкілля». Така планована діяльність підлягає оцінці впливу
на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Оцінці впливу на довкілля не підлягає планована діяльність, спрямована виключно на
забезпечення  оборони  держави,  ліквідацію  наслідків  надзвичайних  ситуацій,  наслідків
антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її
проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

При цьому відповідно до п. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» об’єкти, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля» (крім об’єктів, які виробляють електричну енергію з енергії
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вітру, за умови позитивного висновку уповноваженого органу з оцінки впливу на довкілля) не
можуть бути віднесені до об’єктів за класом незначних наслідків (СС1).

Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з
повідомленням про початок виконання підготовчих  робіт)  і  будівельних робіт  на  об’єктах
будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2)
та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом
України «Про оцінку впливу на довкілля», підключення об’єкта будівництва до інженерних
мереж та споруд надається після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

4. Ймовірні наслідки

Основними  екологічними  проблемами  села  Креничі  Обухівського  району  Київської
області є:

1. Атмосферне повітря:

 основними джерелами забруднення є автотранспорт та полігон .

2. Водні ресурси:

 відсутнє централізоване водопостачання об’єктів житлової та громадської забудови;
 відсутня централізована господарсько-побутова каналізація;
 відсутність очисних споруд поверхневих вод;
 захаращений і недоглянутий стан ставків і струмків;
 активація підтоплення і заболочення земель.
3. Відкриті землі:

 забруднення ґрунтів придорожньої території;
 забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних і поверхневих вод, а

також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість
зелених насаджень;

 наявність діючих ерозійних процесів.
4. Здоров’я населення:

 акустичне навантаження через автомобільний транспорт;
 незадовільна якість питної води;
 вплив забрудненого повітря на здоров’я населення;
 прямий і  опосередкований вплив (через забруднення інших компонентів довкілля)

полігону твердих побутових відходів № 5 м. Києва у межах с. Підгірці на здоров’я населення.
5. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд:

 недостатній  рівень  забезпечення  населеного  пункту  зеленими  насадженнями,  які
зосереджені в  парковій зоні  та прибережних захисних смугах вздовж річки,  в центральній
частині села, біля громадського центру.

6. Поводження з відходами:

 відсутність належного роздільного збору твердих побутових відходів;
 близькість розташування полігону твердих побутових відходів № 5 м. Києва у межах

с. Підгірці;
 потрапляння частини забудови по вулиці Центральній в межах села та житлової  і

садової забудови за межами села, яка знаходиться між вулицею Центральною та автодорогою
Обухів-Лісники, в санітарно-захисну зону полігону твердих побутових відходів.

Стратегічна  екологічна  оцінка  враховуватиме  ймовірні  наслідки  реалізації  документа
державного  планування  –  генеральний  план  села  Креничі  Обухівського  району  Київської
області, зокрема, такі:

а) наслідки для компонентів навколишнього середовища,
у тому числі здоров’я населення:
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Компонент довкілля Ймовірний вплив проектних рішень

Клімат і мікроклімат Негативних наслідків не очікується.
Очікується  покращення  мікроклімату  через  створення  і
підтримку  зелених  насаджень  загального  користування  та
обмеженого користування у межах санітарних зон.

Повітряне середовище Очікується  покращення  ситуації  щодо  шумового  забруднення
внаслідок озеленення доріг.
Слід очікувати збільшення рівня забруднення повітря викидами
автотранспорту внаслідок проходження ВКАД навколо м. Києва,
на якій в межах села передбачено розв’язка в різних рівнях.

Водне середовище Виникнення нового джерела ймовірного забруднення ґрунтових
вод на місці запроектованого кладовища.
Покращення  ситуації  –  усунення  джерел  забруднення  –  через
заплановане  створення  централізованої  системи  господарсько-
побутової каналізації та очисних споруд поверхневих вод.
Скорочення рівня забруднення і засмічення поверхневих водних
об’єктів  та  збереження  їх  водності  внаслідок  виділення
земельних ділянок для організації прибережних захисних смуг.

Відкриті землі Передбачається  забудова  вільних  ділянок  (нині  переважно
сільськогосподарського призначення та вільних ділянок вздовж
головних  вулиць),  що  призведе  до  трансформації  ґрунтового
покриву, посилиться фрагментація оселищ, відсутня можливість
відновлення природних біотопів на забудованих ділянках.

Ґрунти Трансформація  ґрунтового  покриву  на  ділянках  проектної
житлової і громадської забудови; очікується виникнення нових
джерел хімічного забруднення, зокрема, внаслідок проходження
ВКАД  навколо  м.  Києва,  розширення  територій  виробничого
використання.
Очікується порушення горизонтів ґрунтів внаслідок прокладання
інженерних мереж.
Очікується  покращення  стану  ґрунтів  щодо  виключення
забруднення  побутовими  стоками  через  створення
централізованої  системи  господарсько-побутової  каналізації  та
очисних споруд поверхневих вод.
Захист  рельєфу  від  ерозії  на  схилах  внаслідок  збереження,
поновлення  та  додаткового  закладання  зелених  насаджень,
упровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-
меліоративною  організацією  території  водозбору  в  межах
населеного пункту.
Покращення ситуації через впровадження комбінованої системи
санітарного очищення від твердих побутових відходів.

Біорізноманіття
(рослинний  і  тваринний
світ)

Розвиток  житлової,  громадської,  виробничо-складської,
комунальної  забудови  на  землях  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва,  фермерського
господарства,  особистого  селянського  господарства,
індивідуального  та  колективного  садівництва  і  перебувають  у
приватній власності та землях запасу сільської ради обумовить
скорочення  середовищ  існування  видів  тваринного  світу,
посилить фрагментацію оселищ.
Негативний  вплив  на  середовища  існування  через  розвиток
рекреаційних територій.
Розширення середовищ існування внаслідок організації  нового
кладовища в с. Підгірці, в санітарно-захисній зоні від полігону
ТВП №5 м. Києва
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Компонент довкілля Ймовірний вплив проектних рішень

Ландшафти Очікується позитивний вплив на образ ландшафту села Креничі
через  впорядкування  розміщення  виробничих  підприємств,
організацію  санітарно-захисних  зон,  благоустрою  населеного
пункту  і  розвитку  озеленених  територій  загального
користування.

Здоров’я населення Негативних впливів не очікується. 
Очікується підвищення безпеки на дорогах.
Впровадження природоохоронних еколого орієнтованих заходів
(створення  систем  каналізації  та  водопостачання,  очисних
споруд, перенесення ЛЕП 10 кВ з території існуючої житлової
забудови,  облаштування  рекреаційних  територій  та  санітарно-
захисних  зон  тощо)  сприятиме  покращенню  стану
навколишнього природного середовища.

б) для територій з природоохоронним статусом:

території з природоохоронним статусом відсутні. 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні рішення документа державного планування не мають впливу на транскордонні
наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.     Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ  
державного планування не буде затверджено

У рамках стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Креничі Обухівського
району  Київської  області  з  метою  розгляду  альтернативних  проектних  рішень  та  їх
екологічних наслідків буде розглянуто варіант «нульовий», без упровадження проектних змін.

При  гіпотетичному  «нульовому»  сценарії  не  розробляється  і  не  затверджується
генеральний  план  села  Креничі.  За  таких  умов  подальший  соціально-економічний  сталий
розвиток  є  неможливим,  альтернатива  «нульового»  сценарію  призведе  до  погіршення
екологічної  ситуації,  погіршення  стану  здоров’я  населення,  неефективного  використання
земельних та  інших природних  ресурсів  й  рекреаційного потенціалу  району.  Оскільки  без
наявності  містобудівної  документації,  проведення  будь-якої  містобудівної  діяльності
забороняється.  У  випадку,  якщо  генеральний  план  не  буде  затверджено,  населений  пункт
залишиться без документації, яка регулюватиме забудову населеного пункту.

6.     Дослідження,  які  необхідно  провести,  методи  і  критерії,  що  
використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану
села Креничі Обухівського району Київської області для виявлення всіх важливих впливів і
ризиків,  оцінювання  їх  величини  та  значимості,  запобігання,  зменшення  та  пом’якшення
негативних наслідків для довкілля, є системний підхід. 

Для  сприяння  сталому  розвитку  шляхом  забезпечення  охорони  довкілля,  безпеки
життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час
розроблення  та  затвердження  зазначеного  документа  державного  планування  будуть
використані  такі  методи,  зокрема:  загальні:  аналіз,  синтез,  формалізація,  порівняння,
історичний,  логічний,  ідеалізації,  експертних оцінок тощо; графічні;  нормативно-правового
регулювання,  контент-аналізу;  моделювання;  інформаційні;  прогнозування;  соціоекологічні
методи.  Саме  система  засобів  і  прийомів,  що  передбачені  кожним  із  зазначених  до
застосування  під  час  стратегічної  екологічної  оцінки  методів,  дають  змогу  запропонувати
заходи щодо запобігання, зменшення та пом’якшення наслідків для довкілля за критеріями
збереження  та  охорони  довкілля,  безпеки  життєдіяльності  населення  та  охорони  його
здоров’я.
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У процесі стратегічної екологічної оцінки буде опрацьовано інформацію та дані щодо
стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я, екологічні проблеми,
які стосуються документа державного планування: статистичну інформацію, доповіді про стан
довкілля,  інформацію,  включену  в  інші  акти  законодавства,  що  мають  відношення  до
генерального плану села Креничі Обухівського району Київської області,  дані моніторингу
стану довкілля,  експертні  оцінки,  інша доступна інформація про екологічні  показники,  які
відображають основні тенденції причини та наслідки екологічної обстановки на підставі даних
державних статистичних спостережень із використанням адміністративних даних. 

7.     Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та  
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність
запровадження  заходів  із  запобігання,  зменшення  та  пом’якшення  можливих  негативних
наслідків реалізації проектних рішень генерального плану села Креничі Обухівського району
Київської області на довкілля та стан здоров’я населення.

Сфери
охорони
довкілля

Основні виявлені
проблеми, пов’язані із
проектом документа

державного планування

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, 
зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
виконання документа державного планування

1 2 3
Атмосферне 
повітря

Вплив автотранспорту та 
виробничих підприємств 
на стан повітря

Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на 
скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря.
Зниження рівня викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, розроблення та реалізація схем 
оптимізації руху автотранспорту в населених пунктах.
Рішення генплану враховують джерела та зони їх впливу 
з точки зору екологічно спрямованої планувальної 
організації території. 

Водні ресурси Відсутність 
централізованої 
господарсько-
побутової каналізації
та очисних споруд 
поверхневих вод.
Захаращеність водойм.
Антропогенний тиск на 
водні об’єкти, пов’язаний 
із скидами в них стічних 
вод населених пунктів

Забезпечення населення і галузей економіки водними 
ресурсами в необхідній кількості та відповідної якості.
Будівництво та реконструкція водопровідних і 
каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх 
технологій та обладнання.
Для очищення господарсько-побутових стоків 
передбачається будівництво централізованої системи 
каналізування.
Розчищення водойм від побутового та будівельного 
сміття, мулу і наносів, вологолюбної рослинності. Заходи 
по розчистці водойм рекомендується виконувати 
регулярно, так як русла поступово замулюються і 
заростає вологолюбною рослинністю. 
Будівництво очисних споруд поверхневих вод.
Підвищення рівня забезпечення населення доброякісною 
питною водою; впровадження заходів по зменшенню 
забруднення питної води при її транспортуванні.

Відкриті 
землі

Забруднення ґрунтів 
придорожньої території.
Забруднені ґрунти є 
вторинним джерелом 

Організація вздовж придорожніх територій зелених 
захисних зон, для зменшення шкідливого впливу викидів 
газів і шуму на прилеглі території.
Захист рельєфу від ерозії на схилах внаслідок 
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1 2 3
забруднення підземних і 
поверхневих вод, а також 
атмосферного повітря 
через незадовільний стан 
покриття вулиць, 
недостатню кількість 
зелених насаджень

збереження, поновлення та додаткового закладання 
зелених насаджень, упровадження ґрунтозахисної 
системи землеробства з контурно-меліоративною 
організацією території водозбору в межах населеного 
пункту.

Лісові 
ресурси

Рівень лісистості Поліпшення стану і збереження існуючих, а також 
створення нових зелених насаджень у межах села.

Поводження з
відходами

Відсутність 
належного 
роздільного збору 
твердих побутових 
відходів.
Близькість 
розташування 
полігону твердих 
побутових відходів 
№ 5 м. Києва у 
межах Підгірцівської
сільської ради. 

Розвиток комбінованої системи санітарного очищення від
твердих побутових відходів й інфраструктури збирання 
та перевезення твердих побутових відходів.
Налагодження належного функціонування полігону 
твердих побутових відходів № 5 м. Києва у межах 
Підгірцівської сільської ради.
Дотримання періодичності вивезення сміття в погоджені 
місця. 

Здоров’я 
населення

Акустичне навантаження 
від автомобільного 
транспорту.

Для захисту від шуму і загазованості вздовж автодоріг 
передбачається створення і підтримку зелених насаджень 
загального користування та обмеженого користування у 
межах санітарних зон.
Підвищення безпеки на дорогах внаслідок прокладання 
тротуарів з двох сторін вулиць, встановлення дорожніх 
знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини вулиць 
та проїздів.

8.     Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку  

Структура  звіту  про  стратегічну  екологічну  оцінку  проекту  генерального  плану  села
Креничі Обухівського району Київської  області  буде виконуватися відповідно до статті  11
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а також Методичних рекомендацій із
здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування  (Наказ
Міністерства екології та природних ресурсів України № 296). Розділ «Охорона навколишнього
природного  середовища»  в  обсязі  звіту  про  стратегічну  екологічну  оцінку  проекту  є
невід’ємною складовою генерального плану.

Пропонується така структура звіту про стратегічну екологічну оцінку:

1. Зміст  та  основні  цілі  документа  державного  планування,  його  зв’язок  з  іншими
документами державного планування.

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні
зміни  цього  стану,  якщо  документ  державного  планування  не  буде  затверджено  (за
адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на
територіях,  які  ймовірно зазнають впливу (за  адміністративними даними,  статистичною
інформацією та результатами досліджень).

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються
документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом
(за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).
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5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному
впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях,
що  стосуються  документа  державного  планування,  а  також  шляхи  врахування  таких
зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних,
кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3–5 та 10–15 років
відповідно,  а  за  необхідності  –  50–100  років),  постійних  і  тимчасових,  позитивних  і
негативних наслідків.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних
наслідків виконання документа державного планування.

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який
здійснювалася  стратегічна  екологічна  оцінка,  у  тому  числі  будь-які  ускладнення
(недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

9. Заходи,  передбачені  для  здійснення  моніторингу  наслідків  виконання  документа
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

10. Опис  ймовірних  транскордонних  наслідків  для  довкілля,  у  тому  числі  для  здоров’я
населення (за наявності).

11. Резюме нетехнічного характеру інформації.

9.     Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання  

Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у
письмовому  вигляді  із  зазначенням  прізвища,  ім’я  та  по-батькові,  місця  проживання,
особистого  підпису;  від  юридичних  осіб  –  із  зазначенням  їх  найменування,  місця
знаходження,  посади  і  особистого  підпису  керівника  в  Підгірцівську  сільську  раду
Обухівського  району  Київської  області  за  адресою:  вул.  Васильківська,  39,  с.  Підгірці,
Обухівський район, Київська область, 08710.

Строки подання 

15  діб  з  дня  оприлюднення  відповідно  до п. 5  Закону  України  «Про  стратегічну
екологічну оцінку» або отримання відповідно до п. 6 зазначеного Закону заяви про визначення
обсягу  стратегічної  екологічної  оцінки  проекту  генерального  плану  села  Креничі
Обухівського району Київської області.

 


