




























































 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
V сесія V скликання 

РІШЕННЯ 

від 25 жовтня 2007 року N 1053/3886 

Про передачу громадянці Бурлак Ларі Степанівні у 
приватну власність земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд на вул. 
Вишгородській, 150-в у Оболонському районі м. 

Києва 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
відповідно до статей 20, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 
Київська міська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянці Бурлак Ларі Степанівні для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд на вул. 
Вишгородській, 150-в у Оболонському районі м. Києва. 

2. Перевести частину лісових земель, площею 0,10 га в кварталі 115 
виділу 6 Пуща-Водицького лісництва Святошинського лісопаркового 
господарства до земель запасу житлової та громадської забудови з 
виключенням їх з категорії земель лісового фонду (лист-згода від 
02.12.2004 N 619). 

3. Внести зміни до Генерального плану міста Києва, затвердженого 
рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 N 370/1804, а саме: 
територію площею 0,10 га на вул. Вишгородській, 150-в у Оболонському 
районі м. Києва перевести до земель запасу житлової та громадської 
забудови. 

4. Передати громадянці Бурлак Ларі Степанівні, за умови виконання 
пункту 5 цього рішення, у приватну власність земельну ділянку площею 
0,10 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд на вул. Вишгородській, 150-в у 
Оболонському районі м. Києва за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови. 

5. Громадянці Бурлак Ларі Степанівні: 



5.1. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки відповідно до 
вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5.2. Виконати умови забудови земельної ділянки згідно з АПЗ Головного 
управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища 
та одержати дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні 
держархбудконтролю. 

5.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, реконструкції та 
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в 
межах земельної ділянки. 

5.4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління 
містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 
13.07.2004 N 19-6433, головного державного санітарного лікаря м. Києва 
від 31.01.2004 N 646, управління охорони навколишнього природного 
середовища від 03.08.2004 N 071/04-4-19/2575, Київського комунального 
об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень 
міста "Київзеленбуд" від 23.01.2004 N 83, Головного управління культури, 
мистецтв та охорони культурної спадщини від 07.10.2004 N 001-07/4619, 
Головного управління земельних ресурсів від 16.03.2005 N 03-20/172-В. 

5.5. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних 
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж 
земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, 
що посвідчує право власності на земельну ділянку. 

5.6. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно 
до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь 
(внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-
транспортної інфраструктури м. Києва". 

6. Попередити власника земельної ділянки, що право приватної 
власності на землю може бути припинено у випадках, передбачених 
статтями 140, 143 Земельного кодексу України. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Київради з питань земельних відносин. 

  

Київський міський голова  Л. Черновецький  
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РЕКЛАМА Хрещатик
21 грудня 2018 р.

№139 (5190)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðïòîð³¿â ìåæàõ âóëèöü Þð³ÿ Êîíäðàòþêà, Ìèõàéëà Ìàéîðîâà, ï³âí³÷íî¿ òà çàõ³äíî¿ ìåæ³ 
ë³ñó â Îáîëîíñüêîìó ðàíîí³ ì. Êèºâà

1) Çàÿâà ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿â ìåæàõ âóëèöü Þð³ÿ Êîíäðàòþêà, Ìèõàéëà Ìàéîðîâà, ï³âí³÷íî¿ òà çàõ³äíî¿ ìåæ³ ë³ñó â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2) Îðãàí, ùî ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
3) Ïðîöåäóðà ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÇÓ «Ïðî åêîëîã³÷íó ñòðàòåã³÷íó îö³íêó»:
- Ñòðîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè, â³äïîâ³äíî ï.5 ñò. 10. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó» - 15 äí³â ç äíÿ ¿¿ îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó 

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.
-Ãðîìàäñüê³ñòü ó ìåæàõ ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ìàº ïðàâî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó 

äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ âóëèöü Þð³ÿ Êîíäðàòþêà, Ìèõàéëà Ìàéîðîâà, ï³âí³÷íî¿ òà çàõ³äíî¿ ìåæ³ ë³ñó â Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ, ïîäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
- Îçíàéîìèòèñü ç çàÿâîþ ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿): www.kga.gov.ua.
- Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ðîçðîáêè çàçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìîæëèâî â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 ïîâåðõ, êàá. 37, ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 

10.00 äî 13.00.
- Ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â. âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê - 15 äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè 

íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà, âóëèöü Ðåâóöüêîãî, Õàðê³âñüêîãî øîñå, 
âóëèöü Ñëàâãîðîäñüêî¿, ßëèíêîâî¿ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà

1) Çàÿâà ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà, âóëèöü Ðåâóöüêîãî, Õàðê³âñüêîãî øîñå, âóëèöü Ñëàâãîðîäñüêî¿, ßëèíêîâî¿ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.
2) Îðãàí, ùî ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
3) Ïðîöåäóðà ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÇÓ «Ïðî åêîëîã³÷íó ñòðàòåã³÷íó îö³íêó»:
- Ñòðîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè, â³äïîâ³äíî ï.5 ñò. 10. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó» - 15 äí³â ç äíÿ ¿¿ îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó 

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.
- Ãðîìàäñüê³ñòü ó ìåæàõ ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ìàº ïðàâî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðî-

åêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ìåæàõ ïðîñïåêòó Ìèêîëè Áàæàíà, âóëèöü Ðåâóöüêîãî, Õàðê³âñüêîãî øîñå, âóëèöü Ñëàâãîðîäñüêî¿, ßëèíêîâî¿ â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.
Ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ, ïîäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
- Îçíàéîìèòèñü ç çàÿâîþ ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿):  www.kga.gov.ua.
- Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ðîçðîáêè çàçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìîæëèâî â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 ïîâåðõ, êàá. 37, ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 

10.00 äî 13.00.
- Ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê - 15 äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè 

íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ âçäîâæ Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó òà âóëèö³ Ê³îòî 
ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

1) Çàÿâà ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ âçäîâæ Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó òà âóëèö³ Ê³îòî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
2) Îðãàí, ùî ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
3) Ïðîöåäóðà ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÇÓ «Ïðî åêîëîã³÷íó ñòðàòåã³÷íó îö³íêó»:
- Ñòðîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè, â³äïîâ³äíî ï.5 ñò. 10. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó» - 15 äí³â ç äíÿ ¿¿ îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó 

ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.
- Ãðîìàäñüê³ñòü ó ìåæàõ ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ìàº ïðàâî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðî-

åêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ âçäîâæ Áðîâàðñüêîãî ïðîñïåêòó òà âóëèö³ Ê³îòî ó Äåñíÿíñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ, ïîäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
- Îçíàéîìèòèñü ç çàÿâîþ ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-

ö³¿): www.kga.gov.ua.
- Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ðîçðîáêè çàçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìîæëèâî â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, 3 ïîâåðõ, êàá. 37, ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 

10.00 äî 13.00.
- Ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê - 15 äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè 

íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ áóëüâàðó Äðóæáè Íàðîä³â, âóëèöü Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, Ê³êâ³äçå, Çà-
ë³çíè÷íîãî øîñå, âóëèö³ Òèì³ðÿçºâñüêî¿ òà ìåæ³ Áîòàí³÷íîãî ñàäó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì. Êèºâà

1) Çàÿâà ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ áóëüâàðó Äðóæáè Íàðîä³â, âóëèöü Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, Ê³êâ³äçå, Çàë³çíè÷íîãî øîñå, âóëèö³ Òèì³ðÿçºâñüêî¿ òà ìåæ³ Áîòàí³÷íîãî 
ñàäó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.

2) Îðãàí, ùî ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ äîêóìåíòà äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ: Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà
3) Ïðîöåäóðà ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ÇÓ «Ïðî åêîëîã³÷íó ñòðàòåã³÷íó îö³íêó»:
- Ñòðîê ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè, â³äïîâ³äíî ï.5 ñò. 10. Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòðàòåã³÷íó åêîëîã³÷íó îö³íêó» - 15 äí³â ç äíÿ ¿¿ îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòî-

áóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.
- Ãðîìàäñüê³ñòü ó ìåæàõ ñòðîêó ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ìàº ïðàâî ïîäàòè äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè â ïèñüìîâ³é ôîðì³ çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ äî çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ïðîåêòó 

äåòàëüíîãî ïëàíó òåðèòîð³¿ â ðàéîí³ áóëüâàðó Äðóæáè Íàðîä³â, âóëèöü Ïðîôåñîðà Ï³äâèñîöüêîãî, Ê³êâ³äçå, Çàë³çíè÷íîãî øîñå, âóëèö³ Òèì³ðÿçºâñüêî¿ òà ìåæ³ Áîòàí³÷íîãî ñàäó ó Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ì.Êèºâà.
Ïðîïîçèö³¿ ³ çàóâàæåííÿ, ïîäàí³ ï³ñëÿ âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó, íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.
- Îçíàéîìèòèñü ç çàÿâîþ ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè ìîæëèâî íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿): 

www.kga.gov.ua.
- Îòðèìàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ðîçðîáêè çàçíà÷åíî¿ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ìîæëèâî â Äåïàðòàìåíò³ ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32, Ç ïîâåðõ, êàá. 37, ùîâ³âòîðêà ç 14.00 äî 17.00 òà ùîï’ÿòíèö³ ç 10.00 

äî 13.00.
- Ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ äî Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè çà àäðåñîþ: 01001, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32 â ñòðîê - 15 äí³â ç äíÿ îïðèëþäíåííÿ çàÿâè ïðî âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ñòðàòåã³÷íî¿ åêîëîã³÷íî¿ îö³íêè íà 

îô³ö³éíîìó ñàéò³ Äåïàðòàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåêòóðè âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) www.kga.gov.ua.


































