
Повідомлення про оприлюднення  
проекту Схеми санітарного очищення міста та Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку проекту Схеми санітарного очищення міста 
 

На виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з 
метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості 
Комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» 
оприлюднює проект Схеми санітарного очищення міста та Звіт про стратегічну 
екологічну оцінку проекту Схеми санітарного очищення міста. 

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 
стислий виклад його змісту  

Проект Схеми санітарного очищення міста розробляється з метою 
впровадження системи поводження з відходами, яка забезпечуватиме 
зменшення обсягів захоронення відходів,  впровадження роздільного збирання 
відходів, безпечне поводження з відходами, в т.ч. небезпечними відходами у 
складі побутових відходів, максимально можливе використання вторинної 
сировини в складі відходів, створення системи прибирання території 
населеного пункту, яка попереджуватиме негативний вплив на довкілля та 
зменшення небезпеки негативного впливу на здоров’я населення. 

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 
державного планування  

Запорізька міська рада 
Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:  
а) дата початку та строки здійснення процедури  
громадське обговорення починається з 15 серпня 2019 року і триває до             

14 вересня 2019 року  включно. 
б) способи участі громадськості  
зауваження і пропозиції до проекту Схеми санітарного очищення міста та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Схеми санітарного очищення 
міста подаються у письмовому та електронному вигляді. 

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою 
можна ознайомитися з проектом документа державного планування 
Комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» 
(вул. Іванова,99, м.Запоріжжя, 69068)  

Проект Схеми санітарного очищення міста та Звіт про стратегічну 
екологічну оцінку проекту Схеми санітарного очищення міста розміщено на 
офіційному сайті Запорізької міської ради https://zp.gov.ua 

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та 
електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій  
Комунальне автотранспортне підприємство 082801 «Комунсантрансекологія» 
(вул. Іванова,99, м.Запоріжжя, 69068), контактний телефон: (061)228-55-03, 
електронна адреса:  zkatp082801@i.ua 

Строки подання зауважень та пропозицій: з 15 серпня 2019 року до                     
14 вересня 2019 року  включно. 

 

https://zp.gov.ua/
mailto:zkatp082801@i.ua
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