
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Заява 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

проекту Генерального плану міста Києва 

 

  

1.ЗАМОВНИК 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) (вул. Хрещатик, 32, м. Київ, 01001). 

 

2. ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, 

ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, 

містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші 

програми та програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або 

підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування. 

Відповідно до пункту 1 статті 16 розділу ІІІ Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом 

розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування 

територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них. 

Відповідно до пункту 1 статті 17 розділу ІІІ Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» генеральний план населеного пункту є основним видом 

містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування 

довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. На підставі 

затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-

господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною 

генерального плану. 

При розробленні генерального плану відповідно до п.4.2 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та 

зміст Генерального плану населеного пункту» враховують: 

 - Генеральну схему планування території України; 

 - схеми планування окремих частин території України, областей, районів та їх 

окремих частин; 

- стратегії, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, 

соціального розвитку відповідної території; 

- чинну містобудівну документацію на місцевому рівні та проектну документацію; 

- інформацію містобудівного, земельного та інших кадастрів; 

- спеціалізовані схеми, проекти і програми розвитку інфраструктури населеного 

пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного 

середовища, охорони та збереження культурної спадщини тощо. 

Відповідно до затвердженого генерального плану розробляють плани зонування 

території (зонінг), детальні плани територій, програми соціально - економічного розвитку, 

галузеві схеми розвитку інженерно – транспортної інфраструктури, документацію із 

землеустрою, проектну документацію на будівництво (п.4.5. ДБН Б.1.1 - 15:2012). 



Відповідно до рішення Київської міської ради від 18.09.2008 р. № 262/262 «Про 

розробку нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 

року» та на виконання протоколу доручень від 19.04.2019 № 24 (15590), напрацьованих під 

час наради у першого заступника голови КМДА з вирішення питань завершення розробки 

проекту Генерального плану міста Києва, на замовлення Департаменту містобудування та 

архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Комунальною організацією «Інститут Генерального плану м. Києва» 

розробляється проект Генерального плану міста Києва. 

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 (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ 

РЕСУРСІВ)  

 

Стосовно умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством 

передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до пункту 4.3 

розділу 4 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» 

генеральний план визначає: 

- основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального 

призначення території; 

- організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі; 

- інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою території; 

- цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних 

процесів; 

- охорони навколишнього природного середовища; 

- охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища  

історичних населених пунктів; 

- послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. 

Відповідно до п. п. 5.3.4.1, 5.3.4.2 розділу 5 ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст 

генерального плану населеного пункту» у генеральному плані наводяться: 

-  опис перспективної планувальної структури та функціонального зонування; 

- напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної 

інфраструктури; 

- заходи з інженерної підготовки та захисту територій від небезпечних геологічних та 

гідрогеологічних процесів, організація відведення поверхневих вод; 

- пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища, подолання та 

запобігання впливу проявів негативних природно-техногенних факторів для 

поліпшення життєвого середовища; 

- рекомендації щодо встановлення режиму використання територій, визначених для 

майбутніх містобудівних потреб;  

- визначаються розрахункові показники та заходи щодо розвитку: 

 соціальної інфраструктури державної та комунальної власності, зокрема 

місць поховань, пожежних депо, тощо; 

 інженерної інфраструктури за видами. 

Для об’єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та 

встановлення розмірів санітарно-захисних зон. 



Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

здійснення оцінки впливу на довкілля (далі - ОВД) є обов’язковим у процесі прийняття 

рішень про провадження планової діяльності, визначеними частинами другою і третьою 

статті 3 Закону.  

За попередньою оцінкою до таких основних об’єктів та видів діяльності, що 

передбачені до розміщення та здійснення в межах території міста Києва належать наступні:  

- забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором 

води або щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів 

або більше; 

-  глибоке буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення 

стійкості грунтів); 

- будівництво автомобільних доріг загального користування державного та 

місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція 

та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої 

безперервної протяжності 10 кілометрів і більше; 

- будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або 

подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; 

- будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; 

- намив територій на землях водного фонду; 

- енергетична промисловість: зберігання та переробка вуглеводної сировини (газу 

природного, газу центрально-басейнового типу, нафти, бітуму нафтового, 

скрапленого газу); 

- поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на 

площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 

15 кубічних метрів і більше; 

- облаштування індустріальних парків; 

- будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як 

на 100 паркомісць; 

- проведення робіт з розчищення та днопоглиблення русел та дна річок, 

берегоукріплення, зміни і стабілізація стану русел річок; 

- будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у 

тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; 

- будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кВт і 

більше та підстанцій напругою 330 кВт і більше; 

- будівництво гідротехнічних споруд річкових портів; 

- установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів 

на добу і більше; 

- шламонакопичувачі, хвостовища; 

- утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових 

відходів; 

- видобування піску, гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших 

комунікацій на землях водного фонду; 

- господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у 

водні об’єкти, та забір води із водних об’єктів за умови, що водозабір підземних 

вод перевищує 300 кубічних метрів на добу; 

- будівництво в межах зони охоронюваного ландшафту; 

- розвиток мережі дощової каналізації та будівництво очисних споруд дощового 

стоку; 



- теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва 

електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з 

використанням органічного палива.  

 

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

 

Головні екологічні проблеми в межах м. Києва: 

- забруднення атмосферного повітря міста викидами автотранспорту, 

теплоенергетичними, комунальними та промисловими об’єктами; сумарний показник 

забруднення оцінюється як небезпечний, що обумовлено високим вмістом діоксиду азоту в 

атмосферном повітрі; 

- частина території існуючої житлової забудови знаходиться в межах зони 

акустичного дискомфорту від прольотного та наземного шуму МА «Київ», де максимальні та 

еквівалентні рівні звуку перевищують допустимі для житлової забудови;  

- забруднення води у р. Дніпро та р. Десна (Канівське водосховище) - основних 

джерел централізованого водопостачання міста;  

- внаслідок відсутності очисних споруд на більшості випусків дощової каналізації 

продовжується забруднення поверхневим стоком відкритих водойм та водотоків міста;  

- не встановлені з винесенням в натуру межі прибережних захисних смуг, внаслідок 

чого продовжується порушення режиму землекористування на землях водного фонду; 

- відсутність охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду;  

- забудова озеленених територій і територій охоронюваного ландшафту;  

- в межах міста спостерігаються небезпечні геологічні процеси – є зсувонебезпечні 

зони, спостерігається збільшення площі підтоплених територій (природного та техногенного 

характеру); 

- існуюча схема санітарної очистки не відповідає сучасним санітарно-гігієнічним та 

екологічним нормам.  

- розташування житлової забудови в межах санітарно-захисних зон від промислових, 

комунальних, транспортних об’єктів, тощо (у тому числі від кладовищ). 

 

 

Компонент довкілля Ймовірний вплив 

Клімат і мікроклімат негативний вплив не прогнозується. 

Повітряне середовище прогнозується пом’якшення негативного впливу 

враховуючи нижчеперераховані заходи, як при новому 

будівництві, так і під час реконструкції об’єктів:  

- конструктивні та технологічні заходи із застосуванням 

низькотемпературних високоефективних та економічних 

котлоагрегатів, в конструкцію яких закладені заходи, що 

забезпечують мінімально-можливі обсяги викидів; 

- паливозберігаючі заходи – встановлення у котельнях 

автоматики, що передбачає регулювання температури 

мережевої води за температурою навколишнього 

середовища;  

- заходи з енергозбереження (зменшення енергоспожи 

вання): застосування у зовнішніх конструкціях будівель 



Компонент довкілля Ймовірний вплив 

матеріалів з підвищеними показниками опору 

теплопередачі, жорсткий контроль за спожитою кількістю 

теплової енергії; 

- використання альтернативних джерел енергозабезпечення: 

теплові насоси, геліосистеми, вітрові установки, або 

комбіновані системи; 

- зменшення обсягу та токсичності викидів від 

автотранспорту досягатиметься наступними заходами:  

- розвиток вулично-дорожньої мережі міста з 

організацією оптимального руху транспортних потоків, 

який забезпечуватиме менший обсяг та токсичність 

забруднюючих речовин у вихлопних газах;  

- очікується поступова заміна автопарку міста на 

сучасні автомобілі із мінімально можливим вмістом 

забруднюючих речовин у вихлопних газах; 

- поступова заміна парку службових автомобілів на 

електромобілі (гібридні). 

Водне середовище  негативний вплив не прогнозується, водопостачання та 

водовідведення об’єктів як нової, так і існуючої забудови 

передбачається централізованим; водопостачання - від 

мереж Дніпровського, Деснянського водопроводів та мереж 

артезіанського водопроводу; подальше оснащення випусків 

дощової каналізації очисними спорудами.  

Геологічне середовище, 

земельні ресурси 

негативний вплив не прогнозується, освоєння території не 

впливатиме на рівновагу геологічного середовища:  

- конструктивні рішення на рівні будівництва та проектів 

будівель розробляються у відповідності до категорії 

складності інженерно-геологічних умов;  

- передбачається раціональне використання території 

шляхом зменшення площ санітарно-захисних зон (далі – 

СЗЗ), охоронних зон: перебазування промислових, 

комунально-складських об’єктів з сельбищної території до 

промислових районів; каблювання повітряних ліній 

електропередачі; крім збільшення територій, що можуть 

бути використані для потреб міста, це ліквідує ареали 

забруднення навколишнього середовища в зоні житлової та 

громадської забудови.  

Грунт негативний вплив не прогнозується, передбачено 

подальший розвиток мережі дощової каналізації з 

відведення забрудненого поверхневого стоку у мережу 

дощової каналізації із швидкостями, які виключають ерозію 

грунту; рекультивацію ділянок з високим вмістом у грунті 

важких металів.  

Рослинний світ негативний вплив не прогнозується, передбачається  

благоустрій паркових територій, створення буферних 

парків, збереження озелененої території в існуючих межах.  

Тваринний світ прогнозується поліпшення умов для збереження 

біогеоценозу завдяки дотримання охоронних зон об’єктів 



Компонент довкілля Ймовірний вплив 

природно-заповідного фонду, створення прибережних 

захисних смуг об’єктів водного фонду міста з дотриманням 

режиму господарської діяльності (ст.ст.88, 89 Водного 

кодексу, ст.61 Земельного кодексу), встановлення 

охоронних зон навколо територій природно-заповідного 

фонду. 

Фізичні фактори.  - шум від наземного транспорту - пом’якшення впливу 

завдяки рішенням, що розроблятимуться у складі проектів 

вулично-дорожньої мережі; на рівні планувальних та 

конструктивних рішень – застосування шумозахисних 

споруд, шумозахисних зовнішніх конструкцій будівель;  

- прольотний і наземний шум аеропортів - функціонально-

планувальна структура міста розробляється з урахуванням 

зон обмеження забудови навколо аеропортів, додатки 18, 19 

до ДСП №173-96 «Державних санітарних правил 

планування та забудови населених пунктів»; адміністративні 

заходи – контроль рівнів прольотного шуму по трасі 

повітряних підходів до аеропорту «Київ»;  

- джерела електричного поля: негативний вплив не 

прогнозується - передбачається подальше каблювання 

існуючих повітряних ліній електропередачі 35 кВ і вище; 

- електромагнітне випромінювання: негативний вплив не 

прогнозується - в проекті будуть враховані санітарно-

захисні зони і зони обмеження забудови від впливу 

радіотехнічних об’єктів. 

Навколишнє середовище, у 

т.ч. здоров’я населення 

в цілому вплив можна характеризувати як позитивний -  

покращаться умови життєдіяльності населення, очікується 

позитивний вплив на стан здоров’я населення -  завдяки 

створенню санітарно-захисних зон та санітарно-захисних 

розривів від промислових, комунальних та транспортних 

об’єктів досягається зменшення їх впливу на територію 

житлової забудови до рівня допустимого за санітарно-

гігієнічними вимогами, тобто зменшення концентрації 

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та рівнів 

шумового тиску. 

Території з 

природоохоронним статусом 

прогнозується позитивний вплив: визначення та дотримання 

охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду 

відповідно до пункту 14.10.1 розділу 14 ДБН Б.2.2-12:2018, 

дотримання умов землекористування в межах земель 

водного фонду, ст.89 Водного кодексу, ст.66 Земельного 

кодексу.  

Транскордонні наслідки для 

довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення 

транскордонні наслідки не передбачаються. 



5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ 

ЗАТВЕРДЖЕНО. 

В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану 

м.Києва будуть розглянуті наступні альтернативи. 

Альтернатива 1. 

«Нульовий» - за відсутністю проекту розвитку міста. 

Альтернатива 2: 

- порівняння проекту Генерального плану міста Києва з Генеральним планом м. Києва 

та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року.  

Оцінка вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну 

екологічну оцінку. 

 

6. ДОСЛІДЖЕННЯ,  ЯКІ  НЕОБХІДНО  ПРОВЕСТИ,  МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, 

ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧОЇ 

ОЦІНКИ. 

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного 

середовища на прямий чи опосередкований вплив життєдіяльності населення, вирішення 

задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного 

середовища. 

Під час виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану міста 

Києва будуть проведені: 

- цільовий аналіз (формування блоку цілей охорони довкілля і подальший аналіз 

всіх елементів проекту на відповідність цим цілям); 

- SWOT- аналіз (аналіз сильних і слабких сторін проекту з точки зору екологічної 

ситуації). 

З метою всебічного дослідження існуючого стану довкілля та стану здоров’я 

населення будуть використані дані натурних досліджень, моніторингу стану довкілля за 

матеріалами Центральної геофізичної обсерваторії Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, Державного об’єднання «Київський МЛЦ» МОЗ України, доповіді 

про стан довкілля, стан здоров’я населення, статистична інформація, тощо. 

 Передбачається: 

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля (атмосферне 

повітря, водний басейн);  

- використання методики оцінки впливу рівня забруднення атмосферного повітря на 

здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей (процедура 

громадських обговорень); 

- проведення оцінки впливу проекту на складові довкілля та на стан здоров’я 

населення; 

Критерії рівнів забруднення: 

- шумового тиску – рівні звуку відносно допустимих еквівалентних та максимальних, 

Lекв, Lmax; 

- забруднення грунту – забруднення грунту відносно фонового сумарного показник 

забруднення (рівня забруднення грунту у лісі), СПЗ; 

- атмосферного повітря відносно гранично допустимих концентрацій забруднюючих 

речовин середньо добових (ГДКс.д.). 



Крім того, заплановано проведення низки оцінок: аналіз контексту планування, аналіз 

раціонального використання території, аналіз поточного стану довкілля і тенденцій його 

змін, аналіз стану здоров’я населення та аналіз наслідків реалізації пропозицій Генерального 

плану, оцінка альтернативних сценаріїв, оцінка рекомендованих заходів із пом’якшення або 

запобігання несприятливого впливу на довкілля, у т.ч. для здоров’я населення. 

 

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 

ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ: 

- заходи із захисту навколишнього природного середовища, відтворення та збереження 

природно-ресурсного потенціалу міста (атмосферне повітря, водний басейн, захист від 

фізичних чинників впливу); 

- ліквідація зон екологічного ризику на основі аналізу еколого - містобудівної ситуації, що 

склалась; 

- визначення охоронних зон об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до чинного 

законодавства.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ 

ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ. 

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку є розділ 

«Охорона навколишнього природного середовища», який буде відповідати вимогам частини 

2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

 

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими 

ДДП; 

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та 

прогнозні зміни цього стану, якщо ДДП 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 ДДП, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за 

адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням 

негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та 

інших рівнях, що стосуються ДДП, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час 

підготовки ДДП; 

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі 

вторинних кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (7, 20 років 

відповідно, та за необхідністю – 50 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних 

наслідків; 

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання ДДП; 



8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в 

який здійснювалась СЕО, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та 

технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ДДП для 

довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 

10) резюме нетехнічного характеру інформації. 

 

9. ОРГАН ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ТА 

СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ. 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції 

Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32. 

 

Строки подання зауважень та пропозицій 

15 днів з дня оприлюднення цієї заяви (відповідно до пп.5,6 ст.10 Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


