
ГБАЯВА ПРО ВЕ`'I3НАЧЕННЯ ФБСЯГЪ'' €ТРАТЕГШН®Ё. ЕКОЛ®ПЧНО.1. ОЦ1НКИ

ПРОЕЁ€ТУ ГЕ`НЕРАЛЬНФГФ mо,iАНУ м. ЁЗАЖМАЧ ЧF.РНЕШВСЬКО.i ОБЛАСТ1

3амовннк
Бахманька мi€ька рада ЧерI.Iiгiвсько.і. Областi.
Вид .га ®сновнi щi®чi д#h`+'ментй деgзщ_аЁ.щ_9!:`Ё.!шажvвання$ йоі-`О зв'язок з iншими

дсЕ€vментйіми нержавногО нлйнvваннн
Гgнеральний     н...1ан     нас,еjіеного     п},7вR'гI?,`.     {-`;     осн{эвш"     видом     мiс`т{jб},',:.іiвно.і.

документацii.   на   мiсцево*іrу   рiвнi,    прнзначеыіэ.іа   >цля   обгрунт},'вання   довт`остроково.і.
стратеI`i`і.  п.;1анування  та  rзабудовн  'i`ери'г`орi.!.  наL`е.'.іенсн`о   п};нкт}.'.   іно  розроб.тястъся   на
виконання ста`'Iтi  17 3акон},`` Укра.і.ш4 "Про регулюванн.$i мiс'гобу,.іiвно.і. +г..іiя,іIыіос'іi".

Г€неральний пj.іан насе;iсногtj пуикту рсt.зроб.'іясться і а :3атверджусться в iн'гересах
вiдповiдно.і.    тери'I`орiа.іы`ю'i.    г`ромади    'з    }`і'рах},'вйнняL\іI    i{ержавних9    громадських    та
приватних iнтересiв.

Сi€`]ад  та  3мiст  mнср€`.іьною   плану  ви:3начаt:'I`ься  дБП  Б.1.1-15:2012  "Склад  та
'$мiст   генерziіьжjго   гшан},'`   насе,існіэго   Hунк'г}'".   ЁЭiшення   генер.тчыюго   вiлповiдаютт,

вимогам дВН Ь.2.'2ul 2:2019 htП,іан}'вання та 'заб},'жэва теі"торiЁ€.фQ а 'і`акQж широкоі`о коjіа
iнших д€ржав!шх будiвельних норм та фцL`рж€івних е"ндар'і`iв Укра.і.ни.

Генеральний    план    визначас    осIювнi    приI`,Iнипи    i    напря*,{ки    н.іанувальнt>.і.
органiзацi.і.     'га     ф},;нкцiОна-Iьнс>го     призначеIчшя     теръmэрi]i.,      формування     системи
i..`ромадСьКОі-`о об€j`іугоВУваНня насе.ттения, ОРгапiзацi.i. вуличн{)юдор{)жньО.і. та .грансі1ор'1`нО.і.
МСРСЖi,   iнЖеНсРНсШj   Об,1аднаЖНя,   iНЖеНерно.f   пiдЮтовКИ   i   б"ГОуСТl1ОЮ,   цИВiлЬнttгО
захисту.  територi.і.  та  населення  вiд  нсбегзпечнж  нрирсшных  i   гёхногенних  процесiв.
охорони  навколншиьоm  прирол,юг€э  ссэрсдовища,  Фхорони  'га  збереження  куль`іурно.і.
снадщини гга традицiйного харак'1`ер},' еер$ловища iсторичних насе.іених IIужт`iв. а такt>ж
послiдовнiсть реалiзацi.і. рiшень. у тс"у чи€лi €тапнiс`гь освог,ння т`с>риторi'і..

ГенераL-Iьний   п.-1ан   ъ,1.   Бахмач   ро'зроб.:.iягт`а,с.;I   на   внк{энання   Рiшення   шiстдесят
сьомо.і. сесi.I.  шое'югQ скjшкання Бахг^\,{аш,ко.і. мiсьь'tэ.і. ра+ци вiд о3  квi.пія 2015р,

Генера.іьш,н"i  план  ріэзробj-Ея€-п,с`я  .`,``  ро'зiзи.і`€эк  рiшш,  Сжми  пjтанування  територi.I'
Чернiгiвсько'і.   Об.~{йстi   (дil   «д1ПРОМ}СТ`0»а   КА`і.і`в   2()12   р.).   У   св{жэ   черIэr   рiшення
генерального  mlан},'  €  осніівою  д.UIя  розрuбленнй  нлан}`'`  'зонужашня  гI€рI,і'іор.i.].  населеного
нунFпу та надаjli де'I`аjliз};гютьс`я й уточнюються }; +чета.-1ьних нланах територiй.

При  розрGбленi  г$нер€тіьно"  н„-Iану  врахованi  також  державнi  iнтереси,  наданi
Чернil`iвською    обласн{эю    рiержавною    а,{Iмiнiс`трацi€жi    (лист    вiд    12.08.2016р.    №05н
о5,,`''4017),   якi   внзначенi   деіIарта+\,іен'та.\,{W,   }+правлiння^\ш,   оргаі,,гiзацiями   та   службами
обjiастi:
н     де11арта.\,1ен1`    жигглов{)-комуна.1ьного    гос,подар€тва,    регiОналыЮгО    Р()ЗвиТку    та

il.Iфрастр}Jктури {лист вi#  15 .07.201 б №08~08,,,''' 1426);
•     департамснт  культ}і'ри  i  туризму`  нацiона'Iьностей  та  реvіiгiй  (лист  вiд  20.07.2016

№15-1925,,і``'8)i
-денар'гамен''і. екологi.і. та нриродниkr рес},'рсiв (j"ст` вiд  l 8.07.201$ №1684);
-     дегiа.р.i`амен'і`  з  п#тань  цивiФіьног€э  зжи€т},'  та  об{эр{эшю.і.  р{эбо"  (.тж'і`  вiд  19.07.2016

№05 -0 l -04,'`r` 1049 ');
•     унравлi.ння дСПС у Чернiгiв€ькiГI {jб;іQ (,шст  вiд 20.07.2016а №12-0!,і`'5lб4);
-     с.тужби     автФмобiльних     г:lорiг     у     Чернir-iвськiГI     облас'I`i     (`,-ш€і'     вi,і     2(.).(.)7.201(э

№0106.,,'.`1433,/'05);
деснянськ-ого  баL`еf"tвоIо  },пран.tіiння  водни*ъг  ресурсiв  t,."ст  вi+ч   19.07.201б  №03-
01/134но6).

Теч    якою     мЁрою    д®кvм$нт`    $т_еЕэцi.#_в__щ__Ф_щ._Ф_цщаЁgзzЁаgЁg±g_ЁЁЁ±Е_Ё_Ёз___:_I__g±__ _v__.Ч_g_щ__._..д.._тIЯ

DеаjтЁзашi.і.  видiв  дiяльноетi  абФ  Фб'€жтiв.  шодЁ2 _ "R.их  заR.Онодавст`вом  пеЕ2ел_Ф_а_ч_е_н_О
здiйсненнн нр$цедvви ®цiнжи внлив\,' на дсвкiл.тн



Fен€ра.іьншLі     п.іан     внзначjt     і\L`новнi     пр{шцLтш напря\,1ки     п.`іан} ва.іьно.і.
органiзацi'i'      га     ф.\-нкцiона+іьного     пгнзначення     тер!{торi.і..      форм},''вання     системи
громадського {эбе.;г}тов}-ван1тя 11асе.і€ння. органi`3анi.i. вуjіиqно-ш>рtэжньt>.і. та транспортно.і.
м€режi,   iнженерного   {jбjіаднаг{ня,   iнженерно.і.  ііiді`о.іФвкн   i   {Элагtэ},'строю,   цивiльнс!I`о
захисту  'і'сри"рi.і.  та   насе.тення  вiд  небезнечних  прир{эдних  i  техI.югепних  пропесiв`
охорони   павк®.і]jп,ннг>ого   прирсшною   с€рсдtэвишач   а   так{`эж   по€лiдовнiсть   реалiзацi.і.
рilпепь. }`' ті"},' числi  е'і'аIінiс.і'ь t!L`в{!€,`ння терит{>рi.і.,

Проектнi    рiш€гшя    генсра;тьmэг{-j    плiшу    {эхоплюiФть    },''сi    види    ,цiя.:Iьнос.т`iq    якi
провадятьt`я або провад-ження якихг заплановане в персшективi на тсiрит{эрi.і* мiста.

д{t    ві`{дiв    дiя.т{ьнФс'гi    або    об'€кгі`iв,    щtэд{э    яRц`тх    зак{энодавством    передбачено
здiйсн$ння   прQпедури   Фцiнки   внjшв},і    на   дtiвкimя    в   прft€`ктi    <tГенераіьний   іL'Iан
м. Бахмач» вiлнФс,я'[`ься:
1.   Вк,чючення в межi мiста Бахмач +г{~ія гютіэ€б новогФ с,fщибною э!€и.іtj!овtэго будiвниптва

пр{tf,чеглих '3$меjіь сiльськ"`{э€"даL3і`ькm~о пригшач€тFня (стЭ  п.`3  пH. 28 `Закон Укра.і.нн
«ПРО ОuiНКУ ВП.1ИВУ  Н€$ д()ВКi.ШЯ}}j.

2`   Ржонстр}'.кцiя  компjтекg}г  будiвельg  роз'іашованих  за  а,jірвссэнi  Чсрнiгiвст,ка  облаеть,
Бахkіацжнй    р~н,     м,     ЕахмачQ     в},'ъ     ЧЁрнiі`iв€tька,     6{}ф     пiд     мультик}і''лътурний
олiйноекстржцiйни!`& 3авtэд продужтивнiс'і`ю  } {`j(`~jО  і.',(`'г,;,іQfjу {Gт.3  п.Э  пп.  8  Зак{эп Укра.і.ш
«Про tзцiгж~v вm'шв.у на р,і`ювкi.тшя»j.

3.   Прове,цепIIя робiт з розчищеин;і i лнсшш лиfiл€ння ру$л€` ^га дна р, Ъ{эр.3$іжа, ставкiв .і`а
струмкiі§,  ;шi  +3на6хtiляться   в  .\4сіжах  мiс`іа,  б€рl`,"ужрimлсъння   р`   F,;орзеIж*.  г3€*гаjншоlо
і`ірсэт.яжнiстю  бiля   о.}4   км  {стг3   гL3   пп.   1Г)   Закt"   Укр{,і.і'пи   <{:Пр{э  tщiнк}'   впливу  на
довжiJшя»).

4.   ПерL`,!tбаченi    рim$ішями    генералы{{эго   плёtну    прФектпi    вирФбuичi    'і`ери'і`t>рi.і.   д.?ія

розмiщення    об'€;ктiв    4-5    кd{іж},'    санi`i`арнсэ`i`    шкiдjшв{эс'!i.    щодо    яких    можливе
здiйснення  іірФце,!jури  Qцiжи  вгнив.v  на  лоi3кi;шя  (с'`в`,З  З{жt>н  Укра.і.ни  «Про  оцiнку
вfшиву на дtзвкiлля*э).

ймQвiнжi шmL`лi
1.    д.!€ж довкi.:шя` у тijму чЁіжi {$;Ёя ж$tэрiі$'я нIйжл$і#ня
Геиера.-іьннi`і   п."ш   шссленою   п}'пкт}   €   кtімпvі€ксниъ{   локументоb{.   проектнi

iiiшъння  якtіг*э  в  рiз{гiі`+`і  мiрi  та  формi  ъ,Ftэж-}тт,  впливй"  на  €тан  дQвкi.ш  'і`а  .3доров'я
наL`,еjіс,ння.

Серед сэснQвних фаk~I`орiв вшіив},', гюв'jі:3аних i:3 'здiйсненнj" Гснпл€шу {,` так-i:
Ijчiк},'€`'.і`ься  о~здорijвлетшя  повiкршюгіэ  басейн}{'  в  резулт,'mтi

.+
Атм{'с не  пtз$lrгi

винесення    тран'зитнФm    трLінсm9рт~\,'    гjа    межi    \,$iс`I`а    шляхt"    б}`дiвництва    обхiдIю.і.
автодороги   'і``а   заj{iзницi   нZі   шiвденнiii   tjколицi    R,{iста.,   запрtэвадження   радикальних
екоjюгiчннх     зt\,Ёiн     в           стр};.кт},'рi     внробнmоmі`оспо,:`тарськQго     R'омплексу     мiста,
перенрофiлювання,  або  винесення  сk-t3шэгiчно  шн{iд;"fзих  іэб9fктiв  за  межi  вгшиву'  на
жи'гшэво,громадську `забудtэг*},'` (бiйпя.   mахоферма).

а{gф РО'3ВИт(Ж т`а }r'р?.|оск€шале{`шя си€`-1-емн водовi,ш3сдсння  .мil`та ш.'1яхом реалi3ацi.1.
рiшснь   г€н8ралъного   план},'   сіірия'``гL"е   :3менпfешю   `.эабр}гдн"н;I   iрун'I`tjl`зих   вод   та
полiпшенню    стану  -вQдних     об'€ж`I`iіз     z\tliG.ш,     ГLш`ра.!ішим     планt"     передбачено
'3абеЗГ1еЧеНнЯ    Цен'I`р€ЧлiзОваmж3    к€`нZL`{i'3ацi€;ю    вl`i€`.ъ.   '..Заб}/г,г|сtl3и    мil`та   з   Охопjlепням    не

каналiзованого    приватн{tнэ  сскт{3ру;  р{>зширення  i  `,юлернiзацiя    iсну'ючо.і.  мережi  та
установок    системи     централiзt>ванtэг{э    вi^iдtэвi,у{ве,іепня    па    всiіUт    т€риторj.і.    мiста    (\з
J;i:;Вlдт:фuс1+fЮм?,ВдаоРЗ;Ё,НИЁ:р;:TЛЯвЕL{Ё%>в#:,f{€:Т:СLТL1`59Ё::ГЁЕt{`ЭiГх?"{L'сТg:t:.vТt:;t:йКL:tС:и::к,:еР:g%Е5`±{2ВО';,ьТ):

забе3печення    норма.ііьноіQ    ф}нкцiон.\'ванн;і    'іехнФшэj iчннх    іір{эцесiв    бiохiмiчшшэ
очищення    i    д{3€>чищення     з     впровагiж-енням     шjвiтнiх    тgхг.ю,іогiй    очиіцення     i
знезаражування  стiчнж  в{3д    та  ъі'тилiзапi.і.  мулу.  заб€зпgчення  3Е{ешкФдження  рiдких
вiдходiв   (СЗЗ=300м};  прQвед€ння' з&ходiв   водоохоронно1`О  значення  на  об'€кі`ах,  що
МаЮТЬ   ЗабРУдН8нi    СТОКн:    '3а{1рОвадЖення   сl,iс'1еми    монiт€)рИнгу    С`КидiВ   ВиРОбНичИХ
стiчних   вод   }'   ко*tунальну   канаtliзацiю:   фIіі;l€рнiзапiя   всш>провi;iно-каншiзацiйного
госгюдарства   мiL`та:   ію,?jа.Iьший   ро`.зв`иі`{tк     tз,'ші3t`jв{>.і.   спстеми   мiсі-а   з   об.іаI.г`Iт`увcfп.Iпям



тз   впп\скiв   іічшііепш   етоkів з

ОЧI1С`IТИХ     СllQL).`,Ц.      L'.`гJ`1lЭlJnцLu`             `    --

застое}'ванн" с}'часннт доскііI`іа:[и` № I-о]iв .і.х t`чиш.ен] Iя.
Т_    джі`реjіами   '3абр}'zінс`Iшя   гр}нтiв   {.   виробничо-[{о*{}нальнi   'іа   побут{jвi

вiдходи.  аві`отранспорL  eвiii  внесок  в  ,іФRrа.іъне  забр.`+ш€ння  !.р}Jш`iв  ма€`  неохопл"
каНалi3УваННЯ}1     3а{Г1}дова  `ЁiСта,  ,l.Iя   mкр?ЩеННЯ  СТаН}'  !РЩiШ  1СНеРаЛЬН"  ПЛаНОМ
1юредбачено    в,чс!скоIFтпешЁя    снс.т€ми    €ан{чарнФго    оLmщснн#і       терmtщН   мiста   та
охопленттяцентFtLг{iзіівани}tкашшзуванняN.ііснуютi{)'ітапіэосктноri.забуrtчови._ .... _~     `„Е+t,дп.гтл`,$±,    гt{`пnОпt`iнована    у    генпланi

СПОР}`1.     б}JiВНI{uГВl1         11Ч11і`1П1\     L`IlОР}J_:._    .`.`у    /\Y,т

tLTE l'`$u ВаН 1:1 LЪ``l   1`$ П с* i ij .т іp.. ъ і ^ ^ € ^ L . л   - ~ --а,

пQі€рашенню   стан}    дсэвкiл.ня   шрня±и\;с.запрошшована   у   генчлані
н:r`^тіФшt`гf`  пtiRнnго  т€t  свосча€г1сшэ  зt:юр}`  і   3нешЁuэдженн7  вiдХОдlВ  іЮ

цен'i`рал i з{эВаНО Г{`   m:?=:-::`О,.чТ:т€:.`f`?тt,'rLъГ;:? ,Г,':г`;`?: h;`-;:;'Lf' i:сi нJ{;.:]~{,=;;$~ ГЬ  сфер i  п овсi;іж еННЯ€tlСТе.\'1а      ЦL`l`ilРёL|!1JіJDыш`.н `і    1і`,„.^`,м  ,,

всii§ тсiэитьэр# мiста.  тшрс`ва4тtженнji сэ.часниж іiiдх№  і`&і  {`схнmюгiй.в сфері  повсt,.\ж€пня
гз    п{эбут{эві"и    вiлхоZіами.    санiтарнсэ-еко.юmчне    сэ€iлаші}'ві`ння    іс`н}'ючого    місъког+?.

гюлiгону  з  пLідальш}ж  рФз№iшенням   в   мёжай  йmэ  СЧ,ЗЗ  смiттoортуваm,но.і.  станun
потужнiстю  8   fис.'I`Jрiк.  рсчку.',Iь"віщiя  вiдпр{шь{iванж  плопl  тсі  б}.дiтiництво  новою

СГВ{}Р€ННЯ   Л€$ННШафТНОнiЭeКlЭС1ШiiЁШi   `30ТТИ   В   ПiВ,ТtеНН1   ЧаСТИН1•`±   ._:``т.^m,`   п+`э,,эш;]uрннSi   сііDI,ія'гимеГЪЛ       «АL$я  а;+ілл`J```г  ^  ^  -'        ±               і

оз€лgz{€тiих  терI,mэрiй  рi'зногіэ  прн'значення  сіірня'іиме

1

екііjiогiLшіж    :заходiв    з    пtжраніенпт

3'm7'3j!
сучасною по.ттігс`н},і'

мiста`  збiльшслня  mtтt"tі.і.  вап{i
збагаченню бitэрiз""пmя.I_

визначLший проьж'п"ми іэiш€нняhtи генсi%i,т.п>ні" плану' мiс і аі    -'_  _._        „         г,,\і,П1$Т,'Р'Т'IЯ

йс    органi`г3ацiйно~правоыж    та    gк+WіUH"пdq    ,.,uj,`,н^~    ~
сшiтар{юIтэ   `эчиш$ння*   tзFшженш!   рівни   ш}\,ё?,   ро3ші1№г"   'зеле11нх   i_..,~      ч   к,.`„      ііT^нд     г2f}ъ"С'l`V     i     ВiдНОВJlСШIIЯ

БаХМаЧ      КГ"ПЛ$КС      ОРl.d!Зl`,3дl.il*`ш`;  пh;w„`,,Ф,^`4Ф

фіiкрtжлiмiъг}ч   сшiтарною   `эчиш$ння*   tзFшженш!   рiвни   ш}\,ё?,   №3ші1№г"   'зеле11нх   і
СП{}РТИВ3mХ    ЗШ1    МiС1`ач    'Забі`ГШL`Ш.ГГЬ    С"(1РеННЯ  .Ш4О1Э    ШО№    ""Ц    i    ВiдНОВJlС`ПIIЯ
сприя"ивфго  лля  жш€`Фііi$шьні%'іЁ   .v{Е{щфЁш4  доЁ$кLшя  та     'j№iLінш"к!  !эизику  па  "tl
З,Г{ОРі1В'Я  ПаС©ЛёЁШЯ.•з;:Ш;;;i;;;-iuж,${щ.ЁйI3.t_зрuр{iда{Э`ХtЁ§9{::::П::::х$mП%\::У€:{:;М,

11а  1'срИ"рi.i'  мiста  БахМ"  в1дс}.тIn  тер}mэРi`1.  Та  Об'сК1И  нрирОдн{НаlювiдН"

На  тLtршmр*   мim   iіиявиi   сіdiіновi   е.іеметггЁz   lЭелh"шш*   схеміл   ек{эФтIогiчIю.і.
ф(шг`,,1у.

мережi   Чернiгiвстж].l.   Qбvlа€тi.   щlэ   3агверdженZi   Р1шення   Чt`рн1гiвськ(j.1.   {эf)ласшэ.l.   рад!€
23.02.2017р.ВрамкахпрQведенняслі.раi`€iiчно.і.$іtQj"`i.Lша`і.Ш№4іір{эекг}Jгепералт"пt
плащі'  м.  Ьахмач  б}'де  виконано  uLшік}  вi#mэвiдностз  пр{iектшіх  рішсш1,  г€т1еральпою
mlан.у   вимОfа}i   LlинНОг{i   '3€Акоm}!]а{3ства   стоL.овнс!   зiLбg3П""   ЛОТРИМаIIНя   РеЖИм}
го€іюдарськог1і    вик€)рис`1`ання    ilрнрliдо{1хt)р(1ннпх    терlmэрiйФ    тзизнач.ет1их    проекто`1
РеіiОшШьно'Ё.схемиф{}рм"mя€коmгiчно.і`м€реЖіЧ€РНiГiвСЬКОТОбЛаСц

3.mр№шд.##ф{ж##.##с,3!.ФА`#€}.г#я€}{j$k.Ш.т;`mмwd"d"%"'я##€g.}gf!#я...
зважан)чі{  на гсогрiіфiчiIе  mіложетшя }L  Е;ахhЕач  щіанс!{орд,сшнi наслiдк14 рl`аflізаші

іір{эеFіtіихрiше{mгеIтералFзногQгпан}д"довкL)ні5і`эi`ом}чис.m'згiорtэв`янасе.і€ння.пе
ОЧ1КУt{}ТЬСЯr

алътв нативи, `,I'\`1Ё1( .̀       \3_-        .`,~,\  г-,

том}7 числ1 икшо

ГiЧНО.і.    {ЩiПi#і    М,    lЗаA*}іаЧ    'з    }{tТОКЭ   Р{)ЗГjlЯ;lУ
шжлi,ш`-iв    "ерелбача€`т`ъся  ро'3глянути

ЫJа1,-1Ч+f'I  іъФ  +-_-.г_  -'             і

{{mул,оiзfzm::Ёg::>:,.б#яВ:ЁРtЪВа[`€%:ЁЁ::::::::::::=::::;::=:;:::::г±!LШ

--г__

альтерна"ви  проекі`них рiшень  i .і.к сксэjiопчш.іх_ ..., `.`~Ф ,tt    i``Llбц,``фнг`l`Lт l/iчг

±±::==:::::=`:`iТГіТ:`=`=]-==-'-`=і-Т:iіЁ`-!-i-`==iГ:::1-ЗТЧЕ=`_!i
НРl1$КТНi   Р1ШСННЯ-L = _ _ _ _ ----          _

Предметоb,i   е,тратегiчно.і.   екQjюгiLшоі   Uцінttи   €,   !!t„,U:`a ,^.   f..___
план}населеиmП}'нкг}tQ.1.klю1енцiГ!нийвlL1ивнасl`dн^1овRl.!лята3,lорОвЧпаС-елеHПяr2 Шшm  на сfратегiчниi`! жраьгтgр такого вп,іу +чок}ъ1енуіаш.і' як { енераі`іьшш"і  {iлан.___.,:т.тt^ .,., `ттiLгh,m      ппnектv      '[`акоI`t>

`1`   Оцiнки   ?: юнсраш`,тюю

r3  0Г.vl.Яд}''  На  С`fРаТеПЧНИ}'!  Х€ч.)аRіЁ,ь7   і №ш і;  +„а„   +.q`.__.,  _

iшючовс    .3начёння    }    виконанпi    стратегilню.i.    эко.ісtгiчно.і.    оцiнкіi    і1роек"    [`акоI:t>
д€экументу ма1Фть метоIи стратегiчніігсj аналiз}'.  На€а№пере+і` бш` ж"№"іШi анапн
контекст},-  страт€гiчного  пл&и}'вання,  що  ііередбача€  вс'і`анОв.ііння  зв'язкiв  з  iнпIими
докуменіами   державн(іго    іLY{ан};вання    "   д{)сjіiджснпя    шфма1`ив1ю_правових   у}1сtв
реаL-Ii3ацi.і. рiше#ь гснера.Iтэного mан.}-.

Заст{эсування  щльовФн}  :1на.л13у  щ?н  провlь,гlсзнпi  страт€гiчнlэ.1.  ек(tлогiчно.1.  оцiнки
дозволить   встйі{{эвиіи    вi,тіповіднісI`ь   ршіень    гс`шералшоііэ    план}    загальни.`t    цiл"і



охорони   ,іовкi,і.ія   та   3абе3печення
iсн\,`вання.

бе3печного   ].ія   з,іоров.я   насс.іення   ссредовиша

Оцiнка.  h-ум.\,лятнвш{х   ефс`ктiв   ,]ітjвtjли'іь   оцiнн"   я{{   і`}'к.\,'пний   вплив   кi;[ькох
об'€к'I`iв, так і накладешIfl вплив мин}тлих` пот`iчнихq ii  іакож шро€кі`них чинникjв.

пом'я%ЁkЁ®g:g:ЁgЁЁ~{§ЁЁЁЁя%ТХ:tЁрgаg{J:еЁН:%:ЁВО[ВЮИ:=:§`Ё§ЁэЁ:Ё{&оЁ#Ё`Ё;Ё3екЁиЁЕ:пФЁ$%ЁЁg{;аа%чЁаq:ЕЁ:``{я:.:rgШgЁ':Ё;;Е:нg,Ё:

доцi.іытiсгъ 3апр{tваlЁження :заходiв iз '3апобiгаиня9 'змб.ншення `га пом'якшення можливих
негативних  наслiдk~iв  р€алi'3ацi.і.  пр{`ектнж  рiнfень  Т`Lчнсьраj'IЕ,ного  1пан}'  м.   Бах^\,іач  на
д9вкілля та €тан здФров'я насLъ;Iення. якi !\,іаю] ь }.L`Iтiшнi приклали впроваггЕження в iнших
містах Укра.і.пир у нершу черг}'-Iнодо:

-     оптЁ"iзацi.I`  ф.vнкцiсша.'IьнсщLіанэ'ва.-Iьно.і.  {эрганi:зацi.].  виробниIюnком}t'наL'Iьних
територiз"ё  та  `зайе'зпечення  `і.х  €аіIiтарнtj-т.iгifнiLшо.i.  €}.мі.і`тюстi  з  житловокj  та
грома+і€ькою забул{iвоюa  +гютримання  Еюрмат`ивних  санiгт`арно-захисних зон та
в1д€таней  вi,тl промислQвих»  к€3муна.1ьних. транL`псtр{них та iнших об'Сктiв.  що
€ джере.і#ми забру,''"ення наі3kDо~іишнь{шэ серіLдовнща;

-      в+;,{о€k-онаj.iення     'I`а     ilсiда.!ьшФго     розвитку     'I`рагIшtэртшэ.і.    мережi     t\іIiста     'з

урахуВанням      неФбхi,гЕЕюстi      '3абе3m`ч€ння      протишv\.мового      3ахисту`      та
дотриъ,іання норма'гивних санiтарg.тих ро'jрив].в:

~     рсi`г3ширення      мережi      3елёгIих      насаджl"ь      3аг€3+.1ьнО1`о      та      ОбмежеНого
к{3рис'1`ування  3  урахуванням  т.юр$tативних  mжа3никiв:  формування  зелених
наса+чж.ень спецi€L-iьного при.3начення:

п    налагоджсння сфжуі`нвно.і. системи €анiтаршэ" о"Iiсння тсриторi.і' мiс'і`а:
-     пров€f,тlеш[я   реконстр},''кцi.і.   гоьтЁФвних   спорэ`гд   та   ц,{€реж   кіэc\4уна.іьних   еистс,\іf

`1`е11лФнч  ёлектро1ю€тачапня,  вФд{эпостачання  i  ш~т3яхФ4\Ё  впровадже1шя  іювiтнiх

енергоефективних технолQгiй.

:ii:::::::ii:::!i::::i:=i--!:ii:=::i`+:::i:i::=::ii-:!i:=:::=з-эi!=-:т:.±±::€--.::```-т.t-.::!:=-i=:l,:gF:l=
Закону Укра.I.ни "Про і`тратегiчну еко.-IогЁчну оцiнь-}7" .

Змiст з!зiту про стра<i`егiчнэ,' екоdrтtэгiчЕ!}. оцiнку  виг3начаг [ъ€я  змiст{" та хараьтером
проектних   р!шсьнь    j`€нераjlыiог`о    плану    .+3    };+рж},rвання.vЁ    сучасшх    з{.tань    i    ^\тетодiв
оцiнювання.

Роздi.іт   t```Охорсэна  навко.Iишнього   прирtэдного  серещ>вища>,`   в   обсязi   звiту   нро
стра'I`егiчну еко.iюгiчну tщiнку проекту €: невiдЧt"ною скла4іовіэю гL`нерального плану.

:::ii:-i:i:`-Tl1-:::г=:-,=-".`=::::;-i±li}i-т-..--::l±i!:-.-?=t:!i::i::I=:ii,.:,-iJi:-li.iT:l:=-ii,=l.:=ц.=,=я--:-:-:,-,
0,,

оцiнки проект}/' генеральною плапу м. Бахмач ;`2{7d#f{3;';?ь€,эя    t.):
Бахмащькс.і` мЁсьЁ€0.=' ради,
Вidповidсільна особсі:
Начаjlьник    вiддi.щт    архiтекі.\.ри9     мiстоб}г,іува!нIя    тzi    житлово~комунаjіьноі`о

госгюдаре`I`ва-Пуі`ря ()j.Iексiй Пеtкрович (к{-jптаЕmтi данi :
тел.  ()97 038 09 5З)

СтРОк    подання    зауВажень    j    mроFю"нiй    стансэвить    15    днiв9   тобто   до
2® Ё 9  ноЕ€у.


