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

1. Iнформацiя про замовника :
Козелецька райдержадмiнiстрацiя Чернiгiвсько.і. областi
Юридична адреса: 17000, смт Козелець, вул.Соборностi, б.27, Козелецький район, Чернiгiвська
область,
е-mаil : kоZаdmроst@сg.gоV.uа

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

детальний   план   територi.і.   для   будiвництва   та   обслуговування   об'сктiв   рекреацiйного
призначення  загальною  площею  2,0000га  на  територi.і.  Карпилiвсько.і.  сiльсько.і.  ради  (за  межами
населеного пункту) Козелецького району Чернiгiвсько.і. областi.

детальний план розроблений вiдповiдно до розпорядження Козелецько.і. райдержадмiнiстрацi.і.
вiд 27.05.2019р. №98 «Про розроблення детального плану територi.і. земельних дiлянок».

детальний план е мiстобудiвною документацi€ю мiсцевого рiвня, яка визнача€ функцiональне
призначення,  параметри  забудови  земельно.і.  дiлянки  з  метою  розмiщення  об'€кту  будiвництва,
формування принципiв  планувально.і. органiзацi.і. забудови,  уточнения в  бiльш  крупному масштабi
по.іожень  схеми  планування  територi.і. району,  визначення  планувальних  обмежень  використання
територi.і.   згiдно   з   державними   будiвельними   та   санiтарно-гiгi€ничми   нормами,   формування
пропозицiй   щодо   можливОго   розташування   об'скту   в   межах   однiс.1.      проектнО.1.   територi.1.   iз
дОтриманням вимОг мiстобудiвногО, Санiтарного, екологiчного, природоохоронного, протипожежного
та  iншого  законодавства з  метою  залучення  iнвестицiй  згiдно  iнтересiв    територiально.і.  громади,
3аходiв 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.».

Пiд час проектування детального плану враховано мiстобудiвну документацiю вищого рiвня:
Схеі1а 1панування територi.і. Чернiгiвсько.і. областi.

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

дiлянка пiд будiвництво розташована в адмiнiстративних межах Карпилiвсько.і. сiльсько.і. ради
Козелецького району за межами населеного пункту. Земельна дiлянка вiльна вiд забудови. Бiльшiсть
поверхнi майданчику вкрита низькорослою трав'яною рослиннiстю.

Загальна    площа    територi.і.    детального    плану    -    2,0000    га    (кадастровий    номер
7422083000:30:230:0003),  що  перебува€  у  приватнiй  власностi  приватного  пiдприсмства
«МАЛЬВА К» вiдповiдно до Витягу з державного ресстру речових прав.
Зонування територi.і. готельного комплексу передбача€ться роздiлити на наступнi складовi
-    зона будiвництва готелю;
-    стоянка для легкових автомобiлiв;
-     КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНИй ПУНКТ;
-    господарсько т побутова зона;
-    рекреацiйно -паркова зона;
-    зона для автокемпiнгу;
-    зона дитячих та спортивних майданчикiв;

Зонування територi.і. адмiнiстрати+вно-побутово.і. будiвлi (АПБ) передбача€ться наступне :
-стоянка легкового автотранспорту;
-стоянка для кемпiнгу;
-  будiвля  АПБ  фасадом  виходить  на  зовнiшню  частину  ткриI`орil.,  побутовi  та  господарськi
будiвлi (господарський блок) розташованi в пiвнiчно-захiднiй частинi територi.і. для уникнення
перетину потокiв обслуговуючого персоналу, робiтникiв та гостей готельного комплексу. Фасади
примiщень виходять на внутрiшню частину в пiвденно-схiдному напрямку.



Планувальними обмеженнями € межа земельно.і. дiлянки, що входять до територi.і.
плану та належать приватному пiдпри€мству «МАЛЬВА К», землi державно.і. власностi, 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
встановленi розриви. Санiтарно-захиснi зони вiд об'€ктiв, якi € джерелами видiлення шкiдливих
речовин,   пiдвищених   рiвнiв   шуму,   вiбрацi.і.,   ультразвукових   i   електромагнiтних   хвиль,
електронних полiв, iонiзуючих випромiнювань тощо вказанi на аркушах креслень.

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

Суцiльне археологiчне обстеження зазначено.і. земельно.і. дiлянки не проводилося. Вiдомостi
про наявнiсть об'€ктiв археологi.і. в межах зазначено.і. 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. влади у сферi Охорони культурно.і. спадщини повинен забезпечити
збереженiсть  об'сктiв  культурно.і.  спадщини,  у  тому  числi  тих,  що  можуть  бути  виявленi  i
заборонити будь-яку дiяльнiсть, що створю€ .і.м загрозу.

Придатнiсть  територi.і.  для   будiвництва  по   характеру     природних   умов,   з   точки   зору
iнженерного осво€ння, транспортного сполучення тощо визначено як таку,  що  вiдповiда€   II-iй
категорi.і..

Органiзацiя рель€фу дiлянки, на якiй вiдбувасться проектування, розроблена з урахуванням
вiдмiток   iснуючо.і.   територi.і.,    автодорiг,   ярiв   та   балок,    iснуючих   iнженерних   мереж   та
гiдрогеологiчних умов майданчика.

Враховуючи   характер   рель€фу,   геологiю   площадки   та  вимоги   технологiчного   процесу,
вертикальне планування дiтIянки виконане частковим методом вiдповiдно до Технiтшого завдання
на виконання iнженерно -геодезичних вишукувань.

Проектнi  вiдмiтки  будiвель  та  споруд  по  вiдношенню  до  п.іан}ъашних  вiDliток  землi
назначенi у вiдповiдностi  креслення розпланування.

Об'скт планово.t дiяльностi  вiдноситься до друго.t категорi{  шкiдливuх видiв дiяльностi та
об'сктiв, якi можуть мати значний вплив на довкiлля пiдлягаютъ оцiнцi  впливу на довкiлля
вiдповiдно  до ст. 3 Закону Укра.{ни «Про оцiніqі впливу на довкiдлля.
4) ймовiрнi наслiдки.
а)йЛмЯо:]ОрВн:Ё:иЛдЯZ:пТлОиТу::СнЛаЁвдк::иН=::ЛсееНр::овище:

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел, розрахунковi та
фактично замiрянi приземнi концентрацi.і. яких не повиннi перевищувати значения гранично
допустимих концентраций (ГдК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобiльного
транспорту та котельнi;

в перiод будiвництва об'сктiв забезпечити виконання заходiв для унеможливлення шкiдливого
впливу на навколишнс середовище;

в процесi експлуатацi.і. водопостачання передбача€ться - вiд запроектовано.і. артскважини ;
порушення Фуйнування) грунтiв пiд час будiвництва (трансформацiя шарiв землi), руху

транспортних засобiв, 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 розгляда€ться детальним планом, знаходиться поза межами об'€ктiв
культурно.і. спадщини 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 готельного
комплексу та парково-рекреацiйно.і. з кемпiнгом зони для вiдпочинку вiдвiдувачiв i технiко-
економiчних мiркувань з урахуванням найбiльш економiчного використання земель,



/ транспортногосполученнятасоцiальновекономiчногорозвиткурайону.
Розгjlянутiальтернативнiварiантищодотехнiчноготатехнологiчногозабезпеченняоб'€ктiв
будiвництвататериторiальногорозмiщенняпланово.і.дiяльностi.
Уразiнезатвердженнядокументамiсцевогопланування(детальногопланутериторi.і.)тавiдмови
вiдреалiзацi.і.будiвництваоб'скту,щопроекту€ться,призведедонеможливостiорганiзацi.і.та
впорядкуваннятериторi.і.району,сприяннярозвиткутуристичногопотенцiалурегiонутареалiзацi.і.
прогр"розвиткуекономiкиУкра.і.ни,збiльшеннякiлькостiробочихмiсць.Вiдмовавiдреалiзацi.і.
проектубудiвиицтванедозв.олитьзбiльшитивiдрахуваннядобюджетiввсiхрiвнiв,щонегативно

6.дослiдження,якiнеобхiднопровести,методиiкритерi.і.,щовикористовуватимутьыпh
позначиться на розвитку регіону.

часстратегiчно.і.екологiчно.і.оцiнки
Основноюметоюпрогнозу€оцiнкаможливо.і.реакцi.і.навколишньогоприродногосередовищана
прямийчиопосередкованийвпливлюдини,вирiшеннязадачрацiональногоприродокористування
увiдповiдностiзочiкуванимстаномприродногосередовища.
дшздiйсненнястратегiчно.і.екологiчно.і.оцiнкибудутьвикористовуватисьлогiчнiiформалiзованi

дыпiдготовмзвiтуСЕОпередбача€тьсявикористовуватинаступнуiнформацiю:
методи прогнозування.

•    доповiдi про стан довкiл]Iя;

•iнформацiя,якав~ченавiншiактизжонодавства,якiмютьвiдношеннядопроектудПТ;
•    статистичну iнформацiю;

•    данi монiторингу стану довкiлля;

Основнимкритерi€мпiдчасстратегiчно.Iекологiчно.і.оцiнипроектумiстобудiвно.і.документацi.і.€
•   iнша доступна iнформацiя.

•і-і.вiдповiднiстьдержавнимбудiвельнимнормам,санiтарнимнорм"iправил"Укр.і.ни,
законодавствуусферiохоронинавколишньогоприродногосередовища.
Пiдчаспiдготовкизвiтустратегiчно.і.екологiчно.і.оцiнкивизначитидоцiльнiстьiприйнятнiсть

плановано.і.дiяльностiiобгрунтуванняекономiчних,технiчних,органiзацiйних,санiтарних,
державно-правовихтаiншихзаходiвщодозабезпеченнябезпе"навколишньогосередовища.
Розробитикомплексзаходiв,спрямованийнавиявленняхарактеру,iнтенсивностiiступеня
небезпекивпливунастшнавколишгьогосередовищатаздоров'янаселеннябудь-якоговиду
плановано.і. господарсько.і. дiяльності:
•   вивчити в регiоншьному плшi природних умови територi.і., яка межуш дi"нкою розмiщення

плановано.і.дiяльностi,включаючихарактеристикупо.верхневихводнихсистем,ландшафт
Фельесф,родючiгрунти,рослинiсптаiн.),геолого-гідрогеологiчнiособливостiтериторi.і.та
iнших компонентiв природного середовища;

•    розглянути природнi ресурси з обмеженим режимом  використання, в тому числi
водоспоживаннятаводовiдведення,забрудненняа"осферногосередовища;

оцiнитиможливiзмiнивприроднихiантропогеннихекосистемах;
визначитишляхимiнiмiзацi.і.негативноговпливунанавколишнссередовище;
зiбратитапроаналiзуватиiнформацiюпрооб'сктирозмiщеннявiдходiв(видитаобсяги
вiдходiв,мiсця.і.хнакопичення,природоохороннiспоруди,експлуатацiйнiможгивостi)
повiдомитигромадськiстьпроефективнiстьпроектуiможливiекологiчнiн?слідки.•     --±-:--тіптIm`r : пптепттiйного впливу на стан довкілля, враХУВаТИ•        lll)ВlдulY1ГLLJ[1  l ГV`'--гі--

У ходi СЕО провести оцiнку факiорiв ризику i потенційного впjіиву па vLщ, нv~.`.._,__,   ,     .
екологiчнiзавданшмiсцевогорiвнявiнтересахефективногоiстабiльногосоцiально-
економiчногорозвиткурайонутапiдвищенняякостiжиттянаселення.
7.Заходи,якiпередбачастьсярозглянутидлязапобiгання,зменшенштапом'якшення
негативнихнасjliдкiввиконаннядокументадержавногопланування;
Зважаючинадержавнуполilикувгалузiенергозбереження,забезпеченняекологiчно.і.безпеки,
рацiональноговикористанняприроднихресурсiв,прибудiвництвiоб'скчдоцiльномаксигально
повновикористовуватисучаснiвисокоефективнiекоенергозберiгаючiтехнологi.і.таматеріали,
iнженернеобладнаннязвисокимкоефiцiснтомкорисно.і.дi.і.,тощо.
Заходи,спрямованiназапобiгання,вiдвернення,уникнення,зменшення,усуненнязначного
негативного,впливунанавколишн€середовище:
•   облаштувшня дiшнок водопровiдних споруд з при€дншням до зmроектовано.і. артезiансько.і.
свердловини,прокладкамережводопостачанняпотериторi.і.,улаштуванняпiдземнихфiльтруючих



полiв, встановлення контейнерiв для збору побутових вiдходiв.
При здiйсненнi плановано.і. дiяльностi у вViдповiдностi до вимог статi 24 Закону Укра.і.ни «Про
забезпечення санiтарного та епедемiчного благополуччя населення» з метою вiдвернення i
зменшення шкiдливого впливу на здоров'я населення шуму, неiонiзуючих випромiнювань та
iнших фiзичних факторiв будуть розг]1ядатися :

•    вiдповднi оргiнiзацi.і., господарськi, технiчнi, технологiчнi, архiтектурно-будiвельнi та iншi
заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рiвнiв, установлених
санітарними нормами;

•    заходи радiоцiйно.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.1. докуМентаi.1. 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 мiсцевого планування, його зв'язок з iншими документами
державного планування ;
2) характеристику стану довкiлля, умов життедiяльностi населения та стану його здоров'я на
територiях, якi ймовiрно зазнають впливу (за адмiнiстративними даними, статистичною
iнформацiсю та результатами дослiджень);
3) екологiшi проблеми, у тому числi ризики впливу на здоров'я населення, якi стосуються
документа мiсцевого планування, зокрема щодо територi.і. з природоохоронним статусом (за
адмiнiстративними даними, статистичною iнформацi€ю 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 наслiдкiв виконання документа мiсцевого
планування для довкiлля, у тому числi 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.
Козелецька районна державна адмiнiстрацiя Чернiгiвсько.і. областi
Юридична адреса: 17000, смт Козелець, вул.Соборностi, б.27, Козелецький район, Чернiгiвська
область,
е-mаil : kоZаdmроSt@сg. gоv.uа
Контактна особа - Начальник вiддiлу мiстобудування та архiтектури, житлово - комунального
госпОдарСтваКозелецько.1.районно.1.державно.1.адмiнiстрацi.l.КрасникВалентинаВ'ячеславiвна.
тел. (04646)4-24-68, ел.почта: kоZаdmLроst@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.


