ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту документу державного планування містобудівної документації та звіту про
стратегічну екологічну оцінку
«Детальний план території земельної ділянки площею 10,0230 га в адміністративних
межах Сквирської міської ради за межами населених пунктів для відведення її в
постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство» під розміщення
існуючого полігону твердих побутових відходів
(реконструкція)»
1)
Повна назва документа державного планування, що пропонується та стислий виклад
його змісту: проектом документу державного планування детальним планом території земельної
ділянки площею 10,0230 га в адміністративних межах Сквирської міської ради за межами населених
пунктів для відведення її в постійне користування КП «Сквирське комунальне господарство» під
розміщення існуючого полігону твердих побутових відходів (реконструкція) визначено:
функціональне призначення та параметри забудови ділянки за межами населеного пункту з метою
реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів із розміщенням сміттєсортувальної
лінії. Паспортизоване та централізоване сміттєзвалище відповідно до «Програми поводження з
твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки» підлягає реконструкції.
2)
Орган, котрий приймає розпорядження про затвердження документу державного
планування, – Білоцерківська РДА Київської області.
3)
Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій і зауважень у
процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну
екологічну оцінку»:
а) дата початку та строки здійснення процедури: від 19 лютого 2021 року і триває до 21
березня 2021 року включно;
б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень до закінчення терміну
громадського обговорення (до 21 березня 2021 р. включно) на електронну адресу: skg93@i.ua.
Відповідальна особа за розгляд пропозицій – начальник КП «СКГ» О. П. Скарбовійчук.
в) дата, час і місце проведення громадських слухань: громадські слухання відбудуться 10
березня 2021 р. о 10:30 год. в адмін. приміщенні Сквирської міської ОТГ (міська рада) за адресою:
Київська область, м. Сквира, вул. Богачевського 28;
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з
проектом документу державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується
документа державного планування – Сквирська міська рада;
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова, електронна адреси та
строки подання зауважень і пропозицій – Сквирська міська рада; адреса: 09000, м. Сквира,
вул. Богачевського 28; строки подання зауважень та пропозицій: від 19 лютого 2021 р. до 21 березня
2021 р. включно;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям
населення, що стосується документа державного планування: Сквирська міська рада.
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа
державного планування: відсутня.
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