
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА
ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦШКУ ПРОЄКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНО~О

ПЛАНУВАННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ЩОДО БУДІВНИЦТВА СВИНОКОМПЛЕКСУ No14 З
ЗАКІНЧЕНИМ ВИРОБНИЧИМ ЦИКЛОМ ВІДГОДІВЛІ 30-ТИ ТИСЯЧНОГО ПОГОЛІВ'Я СВИНЕЙ В РІК
НА ТЕРИТОРІЇ ВОЗНЕСЕНЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:
Проектом детального плану території щодо будівництва свинокомплексу №14 з закінченим виробничим циклом

відгодівлі 30-ти тисячного поголів'я свиней в рік на території Вознесенської сільської ради Згурівського району
Київської області було визначено функціональне призначення та параметри забудови ділянки, виявлено та уточнено
територіальні ресурси для всіх видів функціонального використання території, інженерного благоустрою, захисту
громадян та місцевості від небезпечних техногенних і природних процесів, охорони навколишнього природного
середовища. В проекті проведено збір вихідних даних щодо розташування ділянки проектування, наявності природних,
екологічних та інших містобудівних умов і обмежень її освоєння. Проведене ознайомлення з проектними матеріалами
подібних комплексів, наданих інвестором. Надані пропозиції щодо містобудівного освоєння, організації функціонування
території, розміщення інженерних споруд, тощо. Визначене розміщення основних потужностей підприємства та граничні
показники його шкідливості.

Зміст проекту детального плану території відповідає діючому законодавству України у галузі містобудування та
вимогам Державних будівельних норм: ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст детального плану території».

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки у процесі розробки даного детального плану, а головним
чином у звіті про стратегічну екологічну оцінку, розглянуті заходи із забезпечення екологічної безпеки та здоров'я
громадян на ділянці проектування.

2) Орган, що приймає рішення про затвердження документу державного планування та звіту про стратегічну
екологічну оцінку - Згурівська районна державна адміністрація.

3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій і зауважень у процесі здійснення стратегічної
екологічної оцінки здійснюється відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

а) дата початку та строки здійснення процедури: від 17 серпня 2020 року і триває до 16 вересня 2020 року
(ЗО днів).

б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень у письмовому вигляді, а саме на поштову
адресу: 07600, Київська область, смт Згурівка, вул.Українська,19 та електронному вигляді, а саме на електронну

· . скр!ЧІь~у Згурівської районної державної адміністрації - http://zgurivka-rda.gov.ua/
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання відбудуться 31 серпня 2020

• ' року у приміщенні Згурівської районної державної адміністрації за адресою: Київська обл., смт Згурівка..
вул.Українська,19, беручи до уваги постанови Кабінету міністрів України № 211 від 11 березня 2020 рtку «Про··
запобігання поширенню на території України коронавірусу COViD -191> п.1 та постанови від 2 .шітня.202~ року N2
255 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19 спричиненої
короновірусом SARS-CoV-2» п.2 та п. 2.2. зауваження та пропозиції громадськості будуть прийматися у
письмовому та електронному форматі. '

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися зі звітом про
стратегічну екологічну оцінку: Згурівська районна державна адміністрації Київської області, 07600, Київська
область, смт Згурівка, вул.Українська,19.

r) із проектами звітів можна ознайомитись на офіційному сайті Згурівської районної державної
адміністрації - http://zgurivka-rda.gov.ua/.

Відповідно до ст. 12 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку
громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та
пропозиції до проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і
пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані
протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду замовником.

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

Із наявною екологічною інформацією, у тому числі пов'язаної із здоров'ям населення, що стосується
документа державного планування можна ознайомитись у З~іті про стратегічну екологічну оцінку, який розміщений
на офіційному сайті Згурівської районної держав"1;1~~~і~і~;~~~- http://zgurivka-rda.gov.ua/.
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