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китвською обласною державною алмiнiстрацiсю розглянуто Ваш запит

щодо екологiчноi оцiнки генераJIьного плану MicTa tрпiнь Китвськот областi

Тощо.

За результатами розгляду КиТвська обласна державна адмiнiстрацiя в

межах компетенцiт надае iнформацiю (в додатку).

l{одаток: на 130 аркушах ( адресату на електронну адресу).

Засryпник голови Назаренко
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КИ'ВСЬКА ОБЛАЛС"О ЩЬНА АДМIНICTPAЦIЯдЕпАртАмЕнт ЕколOгli тд природних PEcyPclB

вул. liaceйlla, i,,'2д, м, Ки.iв, lt11114

ýиректор депа ртаменту
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тел. {044) 279-01-58; Гах (04,{) ?з4,96-15

;1епа ртамент комунiкацiй та
взаемодiI з громадськiстю
KHTBcbKtlT обласноi лержа BHoi
адмiнiстрацii

flelraPTaMeHT 
.еколо_гii та прирOлних pecypciB кнтвськот сlбласнот державнотадмirriс,rрацiТ (далi Jiепартамент) оr,р",i*uuЪ :'апит Ll{.,д., наданt.{я пуб.пiчt'отiнформаuiТ вiд JIaBpoBcbKoi Наiли Нариманiihiи lliit 06,0f)"20la }Ig Л_32]/0I -23 таlloB iдом;tяс" нас.гу пне л

{епартамент не ()тримуваt] елекгрOннOг0 чн jlрукOваногtl BapiaH.ty Заяви проВИЗНаЧеНuЯ ОбСЯГУ СТРаТеГiЧНОi екологiчиоi оцiнки (далi йва,l документудержавI,I0Г.' шлашування мiсцевого рiвня "ошовле1'ня ге}{еральнOг0 плану MicTa IрпiньКиiвськtlТ областi". Тому ,uynu**ni, ,о пропозицii не розроблялись JI. 3аяви./{епартамент оlримав Звiт пр0 стратегiчлlу еко.llогiчну ouiHKy докумеt{тулержавt,JOго плануван}rя * ГенерzurьнOГо П;litН} м, [рпiнь Киiвськоi оой.Я та прOекr()ноыlення 1,1iстобудiвноi ОО*,,r*,*",r,rцii * Г*"aр*r"Oгo пл&ну м. Ipпiltb Киiвськоiоб;lас,t,i у масluтабi I:5000 puro" з супровiлним лисlпм Bi;t Bi;uirly мiс,lобудува}Iня таархiтекгури Iрпiнськоi пriciKoT рали ni,r 26.03.2{rlq.h&l04 tза вхiлним вiд 01,04.20]aJtls 24 l 8iti2.2-09), шо дqlдпсться,
ГIовi;tомлення про оIтрилюitнення згiдно cT.I3 Закону Украiнн ''Про crpar.er.i.lHyеколсlг,iчлtУ оцiнку" пOдасться замOвник(}м ;Iспартаменry. Замовник пOдавповi'цомлення про Ofiр'{ЛЮднення 02.04,20l9 ,iuin, в e;"IeKlpOHHoMy виглядi }laелектронНу адресУ flепартаменту ek о. ko<JaГ&: ukr. net, що дOда{jться.
!епартамеt.m пiсля проu*о.rrя консультацiй з профi;lьними iнститутами таоргаIIами виконаtsчоi,..влади. розробив власнi р.*о"a"r,uцii та зауваження. Надаву3агапьненi проrlозиttii'пача,lьнику вiддiлу 

"i"rоЪу,л1,"u*""lч 
-о-йJйои IрпiнськоТ

Ж'rЖ*:ДИ 
СаПОНУ М,М, вихiдлiим листом ьiд 25.04.20I9 J,Ll06.2 ,02.2-ag,,24]1l, що

Yci вишtезазначенi локуме}l'и /tOлаються в елект,рс)ннOму виглядi нЕ eJleKtpOHHyадресу ле,lартаме}lт,у, кOму}riкацiй та вз&смOлii' з громалськiсrrо Киi'вськоТ обласноТ,,'rePiKaBHOT алм i н iс,граuii : uрr- i п t?ukr, nct" i rtr-rr,kгa, k i er.. ша.
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