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про визначення обсят стратег|чно! еколог1чно! оц1нки

детального плану територ![для буд1вництва господарських буд!вель за адресою:
)(арк1вська область'9угу1|вський район, !{каловська селищна рада за ме}ка}[и

населених тункт1в

1. 3амовник€[Ф
3амовником проекту с 9угу|вська районна державна адм|н|страп|я {арк|всько|

област|. }Фридинна адреса: 6з503, [арк|вська обл., м|сто 9угу|в, вул.. €тарон|кольська,
булинок29.

2. Бид та основн! ц!л1 дпц його зв'язок з !нппими документами
дерх(авного планування

.{ета-т:ьний план територ!| с м|стобул|вно}о документац1сто м!сцевого р|вня, яка
призначена для обгрунтування стратег1? планування, забуд1ови та |нтпого використання
територ||, на як| реал|зутотьоя повноваження 9угу|всько| районно| дерх<авно! адм|нстрац||.

,{етальний план територ1| визначас основн1 принцили | н{|прямки планувально|
орган|зац1| та функц1онального призначення територ||, формування системи громадського
обслуговування населення, орган|зац1? |нженерно-транспортно| 1нфраструктури'
|нхсенерно] п1дготовки та благоустро}о, захисту територ1| в1д небезпечних природних !

техногенних явищ' охорони навколи1пнього природного середовища' охорони та
збереження нерухомих об' скт1в культурно| спадщину1 та пам' яток археолог1|.

3авданнями детального плану е:

- уточнення планув€1'т1ьно| стрщтури 1 функц1онального призначення територ1|,

прооторово] композиц1|, параметр1в забудови, тощо;
- формуванняпринцип|впланув'}льно|орган1зац1|забудови;
- функц1ональне призначення, рех{им та г{араметри забу!ови' розпод1л тери-

тор1й зг1дно з державними буд|вел ьт\\4ми нормами, стандарт!тм и | правилами;
- м1стобул1вн! }ъ{ови та обмеження за в|дсутност1 плану зонрання територ||;

- доц1льн|сть, о6сяти,посл|довн|стьвикор|\станъгятеритор|?;
- чергов1сть та обсяги |нженерно[ п1дготовки територ|{;
- систему |нженерних мерех(;
- порядок орган|зац1| транспортного | п1штох|дного руху.
|1ри розробленн| дет€ш1ьного плану територ|| враховуетьоя: генеральна схема

планування територ1? }кра|ни, €хема пл:}нування територ1| [арк|воько| област|,

функц1ональне зонування територ|й 1снутоних п!дприемотв; техн|ко-економ|чна
ефективн1сть планувальних р|лшень; рельеф, природно-кл1матичн| ! геолог|вн! умови
м|сцевост|; сан1тарн! та поя{ежн| розриви м|я< бул!влями; технолог|чн1 | |нженерно-

технолог|чн1 вимоги та розта1пування |снутоних мереж.
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}мови для реал|зац1| вид|в д!яльност| та об'ект|в, як| матимуть значний вплив на

довк1лля, визнача}оться €хемо}о планування територ|| в1дпов1дно до 3акону )/кра|ни к[{ро

регул1овання м1стобул|вно] д1яльност|>. 3г|дно з от. 24 регул1оеться виб|р, нада1!ня

земельнйх д|лянок та зм1на функц|онального призначення територ|й.

3. 1е, якопо м1ропо документ дер}кавного планування ви3начас умови для

реал1зац1! вид!в д1яльно1т! або об'ект|в, щодо яких законодавствоР1 передбаяено

зд1йснення процедур оц!нки впливу на довк1лля (у топ7{у числ1 щодо ви3начення

м1сцезнаходя(ення' розм!ру поту)кност1 або розм!щення ресурс1в)
1еритор|я дет€ш1ьного плану розта1шован а ъта п|вн1чно зах1дн|й околиц| с.

(орббонкине, на землях 1{оробонкинсьо] селищно! ради чугутвського району за межами

населеного пункту.
Розглянута територ|я сформована, як д|лянка о|льськогосподарського г[ризначення

(кадастровий номер 6з254840о0:03:000:0092, ц|льове призначення - 1.03 для ведення

особистого се.тш{нського господарства), площе}о 2,00га. ,{етальним планом територ|!,

розглядаеться мо}клив1сть буд1вйицтва мало] товарно| свинарсько| ферми на 150 гол|в.

}1а територ|[ детального плану плануетьоя розм|щення:
- склад буд|вл1 утримання тварин;
- ветеринарно-сан1тарний пропускник з дезблоком;
- склад корм|в;
- автомоб|льн| ваги;
- сховище гно}о;
- ветеринарний пункт;
- |[ротипожежн| резервуари !:2х60 м.куб;
- |{ротипо)кежна насосна станц1я;
- €вердловина;
- Фчисн| ошоруди дощових сток1в;
- [езбар'ср;
- Фчисн1 сг{оруди господарсько-побутових сток|в;
- ]{айданчик для см1ттезб|рник|в.
Розглянута територ|я забезпечена !нженерними комун1кац|ями. |[ри

необх1дноот| передбанити зам1ну комун|кац|й з| зб|льтпенням !хньо| пропускно|

опроможност|.
Бодопостачання виробничого об'скту передбанено зд|йснтовати в1д проектного

водозабору. |1обутова канал|зац|я передбана€ться 1шл'гхом буд|вництва лок€ш1ьних споруд

(блонно _ модульних комплекс|в (Б1!{()'
Ёа територ1| перелбачено м|сце для

в|дход|в - майданчик д.т1я карантинування

фракц||.

складуванъ1я та збер1гання виробниних
п|дстилкового гно}о, компосту та твердо|

3б1р твердих побутових в1дход|в (розд|льний)
см1ттсзб1рник|в, зг1дно з якото см1ття збираеться у зм|нн|

зд1йснтосться по систем1
контейнери та вивозиться

спецма1!1инами.
Автомоб1льн1 за|зди 1 ви!зди з територ|| об'екту передбанен| з проектно|

автодороги з урахуванням правил безпеки доро1тшього руху. 3апроектована мережа

дор|г | п|д';..'- 
_.'рйд-"* 

для про]зду пожет{ного автотранспорту. Розглянута територ1я

мае два в'|зд1в.

,{ля знихсення забруднення пов|тряного середовища в|д транопорту на\[1часться

озеленення ,.р'''р!т .'йр"''''" та вулиць з використан}т'тм дерев' от|йких до

забруднення атмосфери 1 грунту.
Б|дпов|дно до частини пер1](о|-отатт| 3 3акону }кра|ни <|!ро оц1нку впливу на

довк1лля>, зд|йснення оц|нки впливу на довк1лля с обов'язковим у процес| лрийняття

р|тшень пр0 г{ровадження плановано? д|яльност|, визнаяено| частинами другото | третьото



отатт| третьот. 1ака шланована д|яльн|сть п|длягае оц|нц| впливу на довк1лля до трийняття

р1тпення про провад)кення плановано| д|яльност1.
'Фбсяг отратег1нно| еколог|чно? оц1нки визначастьоя перел!ком основних

еколог1чних'проблем наявних в сел| 1{оробонкино 9каловсько] селищно| ради 9угувського

району [арк1всько| област1.

4. Розгляд йплов1рних еколог!чних наслйк1в
€еред основних фактор1в впливу, пов'язаних |з розробко}о генер€}льного плану

територ1| наступн1:
а) для довк|лля:' 1. Атмосферне пов|тря - .забруднення атмосферного пов|тря в|д отац|онарних

та пересувних джерел.
2. (рунти _ забрулнення в|д {штотранспорту' пору1пення грунт|в, недосконала

система сан1тарно| очистки територ1|, складування гно}о, компосту та твердот фракш1|;

3. Бодн| ресурси в|дсрн|сть центр{}л|зованого водопостачання та

водов1дведення;
4. |{овод:кення з в|дходами - в|дсщн1сть санкц|онованих м|сць розд|льного

збирання та вида.]1ення в1дход1в;

5. 111умовезабруднення_в1давтомоб!льноготатехнолог|чноготранспорту.
б) длятеритор!й з природоохоронним статусом - в1дсутн1;

в) транскорлонн1 насл|дки для довк|л[\я, у тому числ| для здоров'я населення -
в1дсутн|.

5. 3иправданн1 альтернативи' як1 необх1дно розгля\ути' у тому числ| якщо
докуР!ент деря(авного планування не буле затвердя{ено

€тратег|нно}о еколог|чното оц1нкото дет€ш!ьного плану територ|| для буд|вництва

господарських бул|вель за адресо1о: [арк|вська область,9угу|вський район, 9каловська
оелищна рада за межами населених пункт1в, передбана€ться розглянути <нульовий>

вар|ант без впровад}кення проектних зм1н.

6. !осл!дэкення, як1 необхйно провести' методи 1

використовуватимуться пй час стратег!чно! еколог1чно| оц!нки
критер1!, що

,{ля розробки €БФ передбанаеться використовувати наступну |нформац|то:

- Аопов|дь про ст€}н довк|лля;
- \а6ораторн1досл1дхсення от{1ну довк|лля;
- Аан| мон|торингу стану довк1лля;
_ [{ропозиц|| щодо зм1ни |снутоного функц|онального викориотання територ11.

7. 3аходи, як| передбанак)ться ро3глянут11 для запоб!гання' змен!шення та
пом'якпшення негативних наслйк|в виконання документа дер)кавного планування

|[|д час зд1йснення €РФ перед6ачаетьоя розг]1яд заход|в |з запоб1гання змен111ення

та пом'якш1ення негативних насл|дк|в для довк|ллля, передбаченн1 чинним законодавством.

1ббто впровадження системи розд1льного збирання в1дход|в' озеленення територ1|,

влаш1тування свердловини для гооподарсько-г1итного водопостачання та лок[ьтьних

очисних споруд, що позитивно вплине на навколи1[1нс природне середовище.

8. 11ропозиц1! щодо структури та зм!сту зв1ту про стратег1нну еколог!ину
оц1нпу

€тратег1нна еколог|чна оц1нка буле виконана в1дпов|дно до |[рик|нпевих та

[{ерех!днйх поло)кень 3акону }кра!ни <[{ро стратег1нну еколог1нну ош|нку> , чаотинут 4 от' 2

3акону }кра|ни к[{ро регул}овання м|отобул|вно| д1яльност|> у розд1л| <Фхорона

навк0ли1пнього природного оередовища)' що розробляеться у склад| проекту м1стобуд|вно|



документац|т та одночасно с зв|том про стратег!тшу околог|чну оц|нку, в обсягах

визначених отатте}о 11 3акону 9кра!ни к|[ро стратег1нну еколог1нну оц|нку>.

9. Фрган, до якого подак)ться заува}кення 1 пропозиц1!' та строки подання
3аува;кення | пропозиц|] до 3аяви про визначення обсягу стр€шег|чно? еколог|чно|

оц|нки докуменц державного планування - детального плану територ|| для буд1вництва

господщських бул|вель за адресо}о: )(арк|воька облаоть,9угу{вський район,9каловська
оелищна радазамежами населених пункт1в, пода}оться до 9угу|всько! районно] державно]
адм|н|страш|| за адресо:о: 63503, )(арк|воька обл., м|сто 9угу|в, вул.. €тарон|кольська,

Ф,"""ь#;к 
подання заРа)кень та.пропозиц|й 15 д1б з дня опубл|кування з.шви про

визначення обоягу стратег|нно| еколог1чно| оц|нки .{етального плану територ|| для
бул|вништва господарських буд|вель за адресо1о: [арк|вська область,9угу}вський район,
9каловоька селищна РаАа за ме)ками населених пункт|в в засобах масово| |нформац1| та

оф1ц1йному веб-сайт! ( в|дпов1дно до пл.4, 5 ст. 10 3акону }кра|ни <|[ро стратег|нну
еколог|нну оц|нку>).

[олова районно| державно:
адм|н|отрац|{ €ерг1й лоБодвнко


