
зАявА
про визначення обсягу стратегiчно.I. екологiчно.і. оцiнки

1. Iнформацiя про замовника :
Носiвська районна державна адмiнiстрацiя
Юридична адреса:  17100, Чернiгiвська область,
вул. Центральна,19.
е-mаil : поSаdmLроst@сg.gоV.uа

м. Носiвка,

2. Вид та основнi цiлi документа державного планування, його зв'язок
з iншими документами державного планування.

детальний  план  територi.і.  на  забудову  земельно.і.  дiлянки  орiснт?вною
площею        9,1885        га,        кадастровий        номер        земельно.і.       ділянки
7423810000:02:004:0489   для   будiвництва   елеватора   на  територi.і.  Носiвсько.і.
мiсько.і. ради за межами населеного пункту м. Носiвка.

детальний  план  розроблений  вiдповiдно  до  Розпорядження  Носiвсько.і.
районно.і.  державно.і.  адмiнiстрацi.і.  вiд  23  листопада  2018  року  №566  «Про
розроблення детального плану територi.і.».

детальний  план  с  мiстобудiвною  документацiсю  мiсцевого  рiвня,  яка
визначае функцiональне призначення, параметри забудови земельно.і. дiлянки ?.
метою розмiщення об'скту будiвництва, формування принципiв планувальноі
органiзацi.і. забудови, уточнення в бiльш крупному масштабi положень схеми
планування     територi.і.     району,     визначення     планувальних     обмежень
використання   територi.і.   згiдно   з   державними   будiвельними   та   санiтарно-
гiгi€нiчними нормами, формування пропозицiй щодо можливого розташування
об'скта   в    межах   однi€.і.       проектно.і.   територi.і.   iз    дотриманням   вимог
мiстобудiвного ,         санiтарного ,         екологiчного ,         природоохоронного ,
протипожежного та iншого законодавства з метою залучення iнвестицiй згiдно
iнтересiв   териториально.і.   кромади,   заходiв   щодо   реалiзацi.і.   мiстобудiвно.і.
полiтики розвитку територi.і. району, згiдно п.4.1. дБН Б.1.1-14:2012 «Склад та
змiст детального плану територi.і.»; визначення мiстобудiвних умов та обмежень
забудови земельно.і. дiлянки.

Пiд    час    проектування    детального    плану    враховано    мiстобудiвну
документацiю вищого рiвня : Схема планування територi.і. Чернiгiвсько.і. областi.

3. Те, якою мiрою документ державного планування визначас умови
для  реалiзацi.і.  видiв  дiяльностi  або  об'ектiв, щодо  яких  законодавством
передбачено  здiйснення  процедури  оцiнки  впливу  на  довкiлля  (у  тому
числi   щодо   визначення   мiсцезнаходження,   розмiру,   потужностi   або
розмiщення ресурсiв).

дiлянка пiд будiвнищ.во розташована на територi.і. Носiвсько.і. мiсько.і. ради
за межами населеного пункту              м. Носiвка. З.емельна дiлянка вiльна вiд
забудови,   наявне   iснуюче   часткове   асфальтобетонне   покриття.   Бiльшiсть
поверхнi майданчику вкрита низькорослою трав'яною рослиннiстю.



Загальна площа земельно.і. дiлянки -9,1885 га.
Зонування територi.і. елеватора  передбачасться   роздiлити  на  наступнi

складовi:
- зона елеватора (склад зерна);
-ремонтно-складська зона;
- К1Ш з ваговою;
- розвантаження автотранспорту;
- розвантаження залiзничного транспорту;
- вiдвантаження на автотранспорт;
- вiдвантаження на залiзничний транспорт;
- пiд'.і.зднi залiзничнi колi.і.;
-з::?:::::аНТат:::::рТ]:аНС::#iстративно.побутово.і.      бУдiВЛi      (АТБ)

передбачасться наступне :
- стоянка легкового автотранспорту;
-будiвля   АТБ   фасадом   виходить   на   зовнiшню   частину   тершорi.і.,

побутовими примiщеннями на внутрiшню ч?.стину для уникнення перетину
потокiв офiсних робiтникiв та гостей компаніі з потоками людей робiтничого
складу комплексу.

Планувальними обмеженнями с межа земельно.і. дiлянки ТОВ «Оберiг»,
охороннi зони iснуючих та запроектованих iнженерних мереж, що проходять
в  безпосереднiй  близькостi  до  дiлянки  та  об'сктiв  будiвництва,  а  також,
протипожежнi, санiтарнi та iншi нормативно встатовленi ро?риви. Санiтарно-
захиснi  зони  вiд  об'сктiв,  якi  с  джерелами  виділення  шкідливгх  речовин,
пiдвищених рiвнiв шуму, вiбрацi.і., ультразвукових i електромаг.нітних хвиль,
електронних  полiв,  iонiзуючих  випромiнювань,  тощо,  вказані  на  аркушах
креслень.

Зони санiтарно.і. охорони пiдземних та вiдкритих джерел водопостачання,
водозабiрних   та   водоочисних   споруд,   водоводiв,   об'сктiв   оздоровчого
призначення, тощо - не порушуються.

Суцiльне   археологiчне   обстеження   зазначено.і.   зе.тельно.і.   дiлянки   н?.
проводилося. Вiдомостi про наявнiсть об'сктiв археологіі в межах зазначеноі
земельно.і. дiлянки в департаментi вiдсутнi.

Вiдповiдно до п.  6 роздiлу  1  ст.6, ст.  30, п.2 ст.  37  Закону Укра.і.ни «Про
охорону  культурно.і.  спадщини»  орган  виконавчо.і.  рлади  у  сферi  охоронч.
культурно.і.  спадщини  повинен  забезпечити  збереженість  об'сктiв  культурноі
спадщини, у тому числi тих, що можуть бути виявленi i заборонити будь-яку
дiяльнiсть, що створюс .і.м загрозу.

Придатнiсть територi.і. для будiвництва по характеру   природних умов, з
точки зору iнженерного освосння, кранспортног.о сполучення, тощо, визначено
як таку,  що    вiдповiда€  1-й  категорi.і.  (придатні  територi.і.,  що  не  потребують
спецiальних заходiв з iнженерного пiдготовлення).

Органiзацiя    рель€фу    дiлянки,    на    якiй    вiдбу.расться    проектування,
розробленазурахуваннямвiдмiтокiснуючо.і.залiзничноі.дороги,асфальтованих
майданчикiв,    iснуючих    будiвель    та    споруд   та    гідрогеологічних   умов



майданчика.
Враховуючи     характер     рельсфу,     геологiю     площадки     та     вимоги

технологiчного процесу, вертикальне планування дiлянки виконане частковим
методом  вiдповiдно  до  Технiчного  завдання  на  виконання  iнженерно  -
геодезичних вишукувань.

Проектнi  вiдмiтки  будiвель  та  споруд  по  вiдношенню  до  планувальних
вiдмiток землi назначенi у вiдповiдностi  креслення розпланування.

Об'скт планово.і. дiяльностi вiдноситься до друго.1. категорi.і. шкiдливих
видiв дiяльностi та об'ектiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля
пiдлягають оцiнцi впливу на довкiлля вiдповiдно до сm. 3 Закону Укра.і.ни
«Про оцiнку впливу на довкiлля.

4. ймовiрнi наслiдки.
а) для довкiлля, у тому числi для населения.
ймовiрнi види впливу на навколишнс середовище:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних
джерел,  розрахунковi  та  фактично  замiрянi  приземнi  концентрацi.і. яких  не
повиннi перевищувати значення гранично допустимих концентрацiй (ГдК),
та   пересувних   джерел   забруднення,    а   саме    викиди    автомобiльного,
залiзничного транспорту та виробничо.і. технiки;

- в перiод будiвництва об'сктiв вплив на водне середовище вiдсутнiй;
- в  процесi  експлуатацi.і.  водопостачання  передбача€ться  -  вiд  iснуючо.і.

водопровiдно.і. мережi;
- порушення  (руйнування)  грунтiв  пiд  час  будiвництва  (трансформацiя

шарiв землi),  руху транспортних засбiв,  вiбрацiй вiд  процесiв виробництва,
якi можуть пiдсилюватись пiд впливом природных чинникiв - вiтру, дощових
потокiв, тощо;

- акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рiвень якого
в  житловiй  забудовi  не  повинен  перевищувати  допустимий  рiвень  шуму  на
територi.і. населених мiсць;

- на  соцiальне  середовище  -  створення  нових  робочих  мiсць,  сприяння
розвитку  малого  i  середнього  бiзнесу,  наповнення  бюджеiв  разних  рiвнiв,
розвиток iнфраструктури району.

б) для територi.і. з природоохоронним статусом.
Земельна дiлянка, яка розглядасться детальным планом, знаходиться поза

межами  об'сктiв  та  територiй  природно-заповiдного фонду, а отже, вплив не
передбачасться;

в)  Транскордоннi  наслiдки  для  довкiлля, у тому  числi для  здоров'я
населення.

Транскордонний вплив вiдсутнiй;
5. Виправданi  альтернативи, якi  необхiдно  розглянути, у тому  числi,

якщо документ державного планування не буде.затверджено.
Вибiр  земельно.і. дiлянки  проведено  з  урахуванням  варiантiв  можливого

розмiщення  комплексу  по  зберiганню,  сушки  та  переробки  зерна  i  технiко-
економiчних  мiркувань  з  урахуванням  найбiльш  економного  використання



земель,транспортногосполученнятасоцiально-еконрмiчногорозвиткурайону.
Розглянутi  альтернативнi  варiанти  шодо  технічного  та  технологiчного

забезпечення  об'сктiв  будiвництва  та  територiального  розмiщення  планово.і.
дiяльностi.

У  разi  не  затвердження  документа  державного  планування  (детального
плану    територi.і.)    та    вiдмови    вiд    реалiзацi.і.    будiвництва    об'екту,    що
проектусться,   призведе   до   неможливостi   збiльшення   обсягiв   обробки   та
зберiганнязернатареалiзацi.і.програмрозвиткуекономiкиУкра.і.ни,збiльшення
робочих  мiсць.   Вiдмова  вiд  реалiзацi.і.  проекту  будiвництва  не  дозволить
збiльшити вiдрахування до бюджетiв всiх рiвнiв, що негативно позначиться на
розвитку регiону.

6.   дослiдження,   якi   необхiдно   провести,   методи   i   критерi.і.,   що
використовуватимутьсяпiдчасстратегiчно.і.екологiчно.і.оцiнки.

Основною  метою  прогнозу  е  оцiнка  можливо.і.  реакцi.і.  навколишнього
природного   середовища   на  прямий   чи   опосередкований   в.плив   людчни,
вирiшення   задач   рацiонального   природокористування   у   відповiдності   з
очiкуваним станом природного середовища.

для здiйснення стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки будуть використовуватись
логiчнi i формалiзованi методи прогнозування.

для   пiдготовки   звiту   СЕО   передбачасться   використовувати   наступну
iнформащю,

• доповiдi про стан довкiлля;
• статистичну iнформацiю;
•iнформацiя,   яка   включена   в   iншi   акти   законодавства,   якi   мають

вiдношення до проекту ддП;
• данi монiторингу стану довкiлля;
• iнша доступна iнформацiя.
Основним  критерiсм  пiд  час  стратегiчно.і.  екологiчно.і.  оцiнки  проекту

мiстобудiвно.1. документацi.1. с .1-1. вiдповiднiсть державним будiвельним нормам,
санiтарним   нормам   i   правилам  Укра.і.ни,   законодавству  у   сферi   охорони
навколишнього природного середовища.

Пiд   час   пiдготовки   звiту   стратегiчно.і.   екологiчно.і.   оцiнки   визн.ачити
доцiльнiсть i прийнятнiсть плановано.і. дiяльностi i обгрунтуванн: економічнит,
технiчних,  органiзацiйних,  санiтарних,  державно-правових  та  інших  заходів
щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити   комплекс   заходiв,   спрямований   на   виявлення   характеру,
iнтенсивностi i ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середо.вища
таздоров'яЁаселеннябудь-якоговидуплановано.і.господарсько.і.дiяльності:

• вивчити в регiональному планi природних умови територi.і., яка межу€ з
дiлянкою   розмiщення   плановано.і.   дiяльностi,   включаючи   характеристику
поверхневих водних систей, ландшафт (рельесф, рот.ючi грунти, рослинiсть та
iн.),   геолого-гiдрогеологiчнi   особливостi   територіі   та   інших   компонентів
природного середовища;



• розглянути  природнi  ресурси  з  обмеженим режимом   використання,  в
тому  числi  водоспоживання  та  водовiдведення,  забруднення  атмосферного
середовища;

•   оцiнити можливi змiни в природних i антропогенних екосистемах;
•   визначити   шляхи   мiнiмiзацi.і.   негативного   впливу   на   навколишнс

середовище;
•   зiбрати та проаналiзувати iнформацiю про об'екти розмiщенI:я вiдходiв

(види  та  обсяги  вiдходiв,  мiсця  .і.х  накопичення,  природоохоронні  споруди,
експлуатацiйнi можливостi);

•   поводомити   громадськiсть   про   ефективнiсть   проекту   i   можливi
екологiчнi наслiдки.

У ходi  СЕО  провести оцiнку  факторiв ризику i  потенцiйного  впливу на
стан  довкiлля,  врахувати  екологiчнi  завдання  мiсцевого  рiвня  в  iнтересах
ефективного   i   стабiльного  соцiально  -   економiчного  розвитку  району  та
пiдвищення якостi життя населення.

7. Заходи, якi передбачасться розглянути для запобiгання, зменшення
та пом'якшення негативних наслiдкiв виконання документа державного
планування.

Зважаючи на державну полiтику в галузi енергозбереження, забезпечення
екологiчно.і.  безпеки,  рацiонального  використання  природних  ресурсів,  при
будiвництвi  об'скту  доцiльно  максимально  повно  використ.овуватт  сучаснi
високоефективнi   екоенергозберiгаючi   технологi.і.   та   матеріали,   інженерне
обладнання з високим коефiцiентом корисно.і. дi.і., тощо.

Заходи,  спрямованi на запобiгання,  вiдвернення, уникнення, зменшення,
усунення значного негативного, впливу на навколишн€ середовище:

• облаштування дiлянок водопровiдних споруд з присднанням до iснуючо.і.
водопровiдно.і.   мережi,    прокладка   мереж    водопостачання    по    територi.і.,
улаштування  пiдземних  фiльтруючих  полiв  та  очисних  споруд  вiдведення
поверхневого стоку з територi.і., встановлення контейнерiв для збору побутових
вiдходiв.

При здiйсненнi  плановано.і. дiяльностi у  вiдповiдностi  до  вимог статi  24
Закону Укра.і.ни «Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя
населення» з метою вiдвернення i зменшення шкiдливого впливу на здоров'я
населення  шуму,  неiонiзуючих  випромiнювань  та  iнших  фiзичних  факторiв
бУдУ:Ь :::=:::f=ГСЯ: оргiнiзацi.].,       господарськi,       технiчнi,       технОЛОГ1ЧН1,

архiтектурно-  будiвельнi  та  iншi  заходи  щодо  попередження  утворення  та
зниження шуму до рiвнiв, установлених санiтарними нормами;

•   заходи  радiацiйно.і.  безпеки,  вiповiдних  санiтарних  правил,  а  також
заходи встановленi нормами, iншими актами законодавства, що мiстять вимоги
радiацiйно.і. безпеки.            '-

В  цiлому,  розроблений у вiдповiдностi до державних будiвельних норм,
санiтарних  норм   i   правил   проект  мiстобудiвно.і.  документацi.і.  не   матиме



негативних наслiдкiв виконання документа державного планування.

8.Пропозицi.і.   щодо    структури    та    змiсту    звiту    про    стратегiчну
екологiчну оцiнку.

Пропонусться така структура Звiту iз СЕО:
1) змiст та основнi цiлi документа державного планування, його зв'язок з

iншими документами державного планування;
2)характеристика стану довкiлля, умов життсдiяльностi населення та стану

його     здоров'я     на    територiях,     якi     ймовiрно     зазнають     впливу     (за
адмiнiстративними   даними,   статистичною   iнформацiсю   та   результатами
дослiджень);

3) екологiчнi проблеми, у тому числi ризики впливу на здоров'я населен.тя,
якi  стосуються  документа державного  планування,  зокрема щодо  територіі з
природоохоронним  статусом  (за  адмiнiстративними  даними,  статистичною
iнформацiсю та результатами дослiджень);

4)  заходи,   що   передбачасться   вжити  для  запобiгання,   зменшення  та
пом'якшення    негативних    наслiдкiв    виконання    документа    державного
планування;

5)  заходи,  передбаченi  для  здiйснення  монiторингу  наслiткiв  виконання
документа  державного  планування  для  довкiлля,  у  тому  числі  для  здоров'я
населення;

6) опис ймовiрних транскордонних наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для
здоров'я населення (за наявностi);

7) резюме нетехнiчного характеру iнформацi.і., передбачено.і. пунктами  1-6
цiс.і. частини, розраховане на широку аудиторiю.

9.  Орган, до  якого  подаються  зауваження  i  пропозицi.і., та  строки .і.х
подання.

Носiвська районна державна адмiнiстрацiя.
Юридична адреса: 17100, Чернiгiвська область,

м. Носiвка, вул. Центральна,19.
е-mаil : поsаdmLроSt@сg.gоV.uа

Контактна   особа   -   завiдувач   сектору   мiстобудування,   архiтектури   та
житлово-комунального   господарства   райдержадмiнiстрацi.і.   Кубрак   Лариса
Микола.і.вна, тел. (04642) 2-14-49, ел.почта: поsаdm_gkg@сg.gоV.uа.

Зауваження  та  пропозицi.і.  до  заяви  про  визначення  обсягу  стратегiчно.і.
екологiчно.і. оцiнки надаються протягом 15 днiв з дня .і-і. оприлюднення.


