ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення та початок процедури розгляду та врахування пропозицій
громадськості у проекті містобудівної документації: «Внесення змін до генерального
плану села Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області»,
розробленого на підставі рішення Крюківщинської сільської ради від 30.04.2020 р. № 7 та
розпорядження Києво-Святошинської районної державної адміністрації № 250 від 25
березня 2020 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку до нього.
Замовник: Виконавчий комітет Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського
району Київської області
Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП: Крюківщинська сільська
рада.
Мета внесення змін до генерального плану:
 Аналіз реалізації рішень попереднього генерального плану.
 Проведення перерахунку економічної частини з урахуванням реалізованої
містобудівної документації.
 Уточнення архітектурно-планувальної структури території та відповідно інженернотранспортного забезпечення населеного пункту.
 Обґрунтування довгострокової стратегії планування та використання території
населеного пункту.
 Виконання аналізу сучасного стану територій різних категорій використання,
системи розселення, інженерних і транспортних мереж та виявити планувальні
проблеми, які є наявними на території села.
 Встановлення обмежень щодо використання земель різних категорій, охорони
навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, організації інженернотранспортної інфраструктури.
 Визначення ресурсного потенціалу розвитку планування і забудови території села,
зокрема,
території
виробничого,
рекреаційного,
історико-культурного,
природоохоронного призначення, земель житлової, громадської та виробничої забудови,
лісового та водного фондів.
 Прогноз соціально-економічного та інвестиційного розвитку села з урахуванням
інтересів і потреб містобудівного розвитку зони спільних інтересів Київської області.
 Приведення містобудівної документації у відповідність до діючої нормативноправової бази.
Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та
зміст генерального плану населеного пункту».
Мета стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) проекту внесення змін до
генерального плану с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської
області:
 Сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки
життєдіяльності населення та охорони його здоров’я.
 Інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів
державного планування (далі – ДДП).
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту ДДП відсутня.
Наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що
стосується документа державного планування наведена у звіті про СЕО проекту ДДП, а
також розміщена на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади у сфері охорони
навколишнього природного середовища та охорони здоров’я.
Ознайомитися з проектом містобудівної документації та звітом про СЕО до нього
можливо в приміщенні Крюківщинської сільської ради, за адресою: вул. Балукова, 10.
Відповідальні особи за забезпечення організації розгляду пропозицій: в.о.
начальника відділу містобудування та архітектури Виконавчого комітету Крюківщинської

сільської ради – Богорад Наталія Олексіївна та землевпорядник Крюківщинської сільської
ради Кравченко Андрій Миколайович, e-mail: sek-kruk@ukr.net, тел.: +38(04598) 6-06-89.
Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді за адресою: 08136,
Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова,10 або на
електронну адресу: sek-kruk@ukr.net протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення:
з «01» серпня 2020 р. по «30» серпня 2020 р. Пропозиції, подані після встановленого
строку, не розглядаються.
Громадські слухання та презентація проекту містобудівної документації та СЕО до
нього відбудеться «14» серпня 2020 року о 12.00 за адресою: вул. Мічуріна, 12а,
приміщення Крюківщинської загальноосвітньої школи.

