
зАявА
11РО визIIаче1ш  Обсilгу стратегiч|Io.1. скоjlогiчIIo.l. ol|iнки

1. Iнфоl"ацiя про замовника :
Остерська мiська рада Козелецького району Чернiгiвсько.і.
Юридична адреса:  вул.  Незалежностi. 21 ` м.Осі`ср`  Козелецький  район.  ЧеріIiгiвська об.тIас`гь`
17044   mаil:  оStег-гаdа@ukг.пеt

2.Вид та основнi цiлi докумсIIта держав1IОго іIлапуваі1ня, його зв язок illіIIими ііокумеIі'гами
державного планува11ня.
детальний  план  територi.і.  на  земельну  дiлянку  орi€нтовIюю  площею  2.70  га  в  м.  Осгер  по

вул.Вознесенська,2-а для будiвництва та обслуговування будiвель готельного комплексу.
детальний план розроблений  вiдповiдно до  РiшсіIня  трилцять третьо.і. сесi.і. сьомого скликаI1і]я

Остерсько.і. мiсько.і. ради  вiд  22.02.2019р.  №899  «Про  падап1ія  ,1іозволу  па  розробку  дсгально[ о  іUIан}
територi.,.».

детальний  план  с  мiстобудiвпоіо документацiсіо  мiсцевого  рiвня`  яка  виз1-1ачас  функцiошUіы]е
призначення.   параметри   забудови   зсмель1ю.і.   дiлянки   з   мето1о   розмiщенпя   об.скту   будiвництва`
формування  принципiв  планувально.і.  органiзацi.і.  забудови`  уточнения  в  бiльш  крупному  маспIтабi
положень  схеми   плануванI1я  територi.і.  райоt]у`   визначL`ння   планувалы1их   обме7кень   використ`анIія
територi.і. згiдно з державними будiвельними та санiтарпо-гiгiс`IIичми нормами:..ф.ормуваIп»і прttlltWиIіiй
щодо  можливого  розташування  об'скту  в  межах  однiс.і.    проектно.і. територН  із  дотриман11ям. вимог
мiстобудiвного,    санiтарного,    екологiчного.    природоохоронного.    1.іротипожсжного    та   .ішI1ого
законодавства з метою залучення  iнвестицiй  згiдно  iнтересiв   територіашыю.і.  громади.  захоііів  щодо
реалiзацi.і.мiстобудiвно.і.полiтикирозвиткутериторi.і.району`згiдноп.4.1.дЫIБ.1.1-14:2012«Скj'іа,Tіта
змiст деталыюго плану територi.].».

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

3. Те, якою  мiрою докуме11т держав[Iого  1тлапуваI1ня  визначас умови ііля  рсалi'3аііi.і. вII,г|iв
дiяльностi  або  об'сктiв,  1I|одо  яКих  заКОнодавством  IIерсдбачеIlО  здiйснСIIня  процедурlI  ol|illкI,I
впЛивУ  на  доВКiJljтЯ  (у  ТОмУ  ЧIJIСЛi  1цоШ  ВИЗIlаче1l1Iя  МiСЦе'Шахо/|ЖеllнЯ,  ро"iРу,  потужlIОс`тi  або

ро"iщеIII]я рес`урсiв).
дiлянка пiд будiвництво ро'3та1[1оваііа на  геритt>рi.і. ()стсрсі,ко.і. мiсько.і. ра,тіи  ЧернiгiвсI,ко.і. обл.ас гi

в межах населеного пункту         м. Остср. На земельнiй jіiляIщi розташованi зруйнованi iсIіуіоіIi б}',щвлі.
наявне    iснуюче    часткове    асфальтобетонне    покри'і`тя.    БiлыIIiсть    поверхнi    май;іа11чику    вкрита
низькорослою трав'яною рослиннiстю.

Загальна площа територi.і. деталы1ого 1ілану -2.7000 га (територjя складасться i3 зсмеjіьних
дiлянок      з      кадастровими      номерами:7422010400:31:096:00]7.      7422010400:31:096:0016      та
7422010499:31 :096:0039)

Зонування територi.і. готельного комплексу персдбачасться роздiлити на настуIIнi складовi
-зона будiвництва готелю;
-стоянка для легкових автомобiлiв;
- контрольно-пропускний пункт;
- господарсько - побутова зона;
-рекреацiйно -паркова зона;
-прибережна зона р. Остер;
-пjіавучi  пiр'си лля  прогулянкових  човіIiв;

Зонування  територi.і. адмiнiстра'і ивпоппобуі ово.і. будiвлi  (А11Б)  негtеіібачаt`ться  tіас і у1іне:
-стоя1-іка легкового автотрапс11орту:
-  будiвля   АПБ  фасадом   виходить  1іа  впутрiпшю  части[1у  територi.і.`  Iіобуговi   та   I`осIю,'іарськi

будiвлi   (господарський    блок)   розтаIIюванi    в    пiвдспно-'3ахiлнiй    [.IастиIIi    ісриторi'і.   ,тUтя   уIIикіIL`нпя
перетину потокiв обслуговуючого персоналу, робiтникiв та гостсй готельного комллексу.

Фасади примiщень виходять на внутрiіI_Iню частину в пiвденIю-схiдному нагірямку.
Планувалы1ими  обмеженнями  с  межi  зсмельних  дiлянок`  що  входять  до  гсриторi.і. ,`[і`іаLтIьного

плану та нале7кать приватному  пiдприсмству  «МАJIЬВА  К» та рiчкою Осгер.  I 1рибсрежі1а '3ахисі]а
зона, охороннi зони  iснуючих та запроектованих  iнжсіісрпих  мереж,  Iцо IIроходять  в бс'3IIосс`гw`,тіIIiй
близькостi до дiтIянки та об'€ктiв будiвництва. а тако7к протипожежнi, санiтарнi та iпIIіi  I1орма'I ивIIо



встановленi  розриви.  Санiтарно-захисI-іi  зони  вiд  об.с`ктiв`  якi  с  д-;керелами  вI,іііijіспіія   ііікi,'ішвш

речовин, пiдвищених  рiвнiв шуму. вiбрацi.і.. ультразвукових  i  електромагнiтних хвиль. електРошiих
полiв. iонiзуючих  випромiнюваIIь то1цо вка'3аIіi  на арк)JIIIах  крссjіе[Iь.

Зони   санiтарно.і.  охорони   пiдзсмпих   та   вiдкритих  л7керел   водопостачання.   водозабiрних   та
водоочисних споруд, водоводiв, об'сктiв оздоровчого  1Iризначення  '1`ощо -1іе поруLіIую'гься.

Суцiльне археологiчне обстеже1-1ня зазпаче1ю.і. земсльно.і. дiлянки  не провt]дилося.  Вi,'іомостi  про
наявнiсть об'€ктiв археологi.і. в межах заз11ачено.і. земелы1о.і. дiлянки  в департамсптi  вiдсутпi.

Вiдповiдно до  п.  6  роздiлу  1  ст.  6`  ст.  30,  п.  2  ст.  37  Закону  Укра.і.ни  «Про  охоропу  кульі.урпо.і.
спадщини»  орган  виконавчо.і.  влади  у  сферi  охорони  культурно.і.  спадщини  повинен  забе'3печити
збереженiсть   об'€ктiв   культурно.і.   спадщини,   у   тому   числi   тих,   Lцо   можуть   бути   виявлсIIi   i
заборонити будь-яку дiяльнiсть, що створю€ .і.м загрозу.

Придатнiсть територi.і. для будiвництва по характсру  природних умов. з точки зору iн7кL`нсрIіого
осво€ння, транспортного сполучення тощо визначе1-1о як таку.  що  вiдповiда€  II-iй  категорi.і..

Органiзацiя  рель€фу  дiлянки,  на  якiй  вiдбува€ться  проектування`  розроблена  з  урахуван1Iям
вiдмiток  iснуючо.і. берегово.і. лiнi.і.,  ярiв та балок,  iснуючих  будiвелI, .га  споруд та  гiдрогеологiчних
умов майданчика.

Враховуючи    характер   рельсфу.    геологiю    площадки   та   вимоги   технологiчного    I1роцесу.
вертикальне планування дiлянки викона11е частковим методом вiдповiдно до Технiчного зав;іа1шя па
виконання iнженерно -геодезичних ви[Iіукувань.

Проектнi вiдмiтки будiвель та споруд по вiдноіIIенню до планувальних вiдмiток зсмлi назIIачсIIi
у вiдповiдностi  креслення розпланування.

()б'скт  планово.{  дiяльностi    вiдіIосulіпьс;і  дtj  друt-t].[  категt>рi.Г    шкiд.тіивuх  виt)iв  t)ijі:IыItістi  Ina
об'сктiв, якi моэісуть мати значііий вп.тіив на довкiл.тія пit):Ifігаіоть t]цiнцi   вп!Iиву на дtjвкi..і.'ія вit)пtівit)нt]
до ст, 3 Закону Укра.[ни «Про оцiнку впливу на довкiл!іjі.

4) ймовiр[Ii наслiдки.
а) для довкiлля, у тому числi для IіасслеIIня
ймовiрнi види впливу на навколишн€ середовище:

-   викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повiтря  вiд  стацiонарних  джерел.  розрахунковi  та

фактично   замiрянi   приземнi   концентрацi.і.   яких   не   повиннi   перевищувати   значе1-Iня   грапично
допустимих концентрацiй  (ГдК), та пересувних джерел  забруднення, а саме викиди  автомобiльного
транспорту та котельнi;
-   в  перiод  будiвництва  об'сктiв  забезпечити   виконання  заходiв  для  унеможливле1шя   Iнкiдливо[`о
впливу на водне середовище:
-    в   процесi   експлуатацi.і.   водопостача1п1я   псредбачаt`ться   -   Iзiд   iснуючо.і.   водоIіровiдпо.і.   мережi   та

запроектовано.і. артезiансько.і. свердловини;
-    порушення    (руйнування)    грунтiв    пiд    час    будiвництва    (трансформацiя    Iпарiв    землi).    руху
транспортних  засобiв.  вiбрацiй  вiд  процесiв  виробтiицтва,  якi  можуть  пiдсилюватись  пiд  і3пливом
природних чинникiв г вiтру, дощових потокiв. тощо;
-    акустичне  забруднення,  розрахунковий  граничнодопустимий  рiвеIIь  якого  в  житловiй  забу,гіовi  нс
повинен перевищувати допустимий рiвень нIуму на територi.і. [Iаселепих мiсць:
-   на соцiальне середовище -створення нових робочих  мiсць, сприяння розвитку малого i середнього`
бiзнесу, наповнення бюджетiв рiзних рiвнiв. розвиток iнtltраструктури району.

б) для територi.і. з природоохоро1]ним статусом
Земельнi дiлянки, яка розглядаються детальним  планом, знаходиться  поза межами  об`сктiв та

територiй природно-заповiдного фонду, а отже, вплив не передбачасться;
в) Транскордоннi наслiдки для довкiлля, у тому числi дjтя здоров'я іIаселсння

Транскордонний вплив вiдсутнiй;
5.  Виправда,нi    альтсрIIативи,  якi  IIеобхiііIIо  розглянути,  у  тому  числi   якIIіо  ііоh.}'мсIIт

державного пла[1уваI1ня не буде затверджсIIo.
Вибiр земельних дiлянок проведено з урахуванням варiантiв можливого розмiщення готсльного

комплексу та парково-рекреацiйно.і. зо1Iи для вiдпочинку вiдвiдувачiв i технiко-скоіюмiчних мiркувань
з    урахуванням    найбiльш    економiчпого    використан1]я    земель.. транспортного    сполуі1ення    та
соцiально-економiчного розвитку райо11у.

Розглянутi  аjтьтернативнi  варiанти  1щодо  технiчIюго  та  технологiчного  забе'3печення  об.t`ктiв
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'скту` іцо  проектусться,  призведе до  неможjтивостi  органiзацi.і. та
впорядкування  територi.і.  мiста,   сприяння   розвитку  туристиLшого   IIотенцiалу   регiону  та   реаj'іiзацi.і



про[.`рам   ро'звитку  економiки   Укра.і.пи.   '3бiлыIіешIя   кi.'іы`~остi   робочих   мiсць.   Вiдмова   вiіі   іэеаjіiэацi.і.
проекi`у  будiвництва  не  дозволить  '3бijіыпити  вiіірахуваIіня  до  бюджетiв  всiх   рiві]iв.  Iцо  1Iс1агивно
позначиться на розвитку регiону.

6. дослiдженIIя, якi необхiдно провсст11, мето;гlll  i кт)итсрi.і.,1цо  викорис'1`овуват1"уться  іIi,і
час стратегiчг|o.I. екологiчно.l. оL|illки

Основною метою прогнозу с оцil-Iка можливо.і. реакцi.і. навколин1нього  природного ссрсііовища
на прямий чи опосередкований вплив людини. вирiшення задач рацiоналI,ного природокористуваш]я у
вiдповiдностi з очiкуваним станом природного середовища.

для     здiйснення     стратегiчно.і.    екологiчIю.і.    оцiпки     будуть     використовуватись    jlоіiіI]іi     i
формалiзованi методи прогнозування.

для пiдготовки звiту СЕО передбача€ться використовувати наступну iнформацiю:
•    доповiдi про стан довкiлля;
•    статистичну iнформацiю;
•     iнформацiя. яка включе11а в iнінi акти законодавства. якi  маюіь вi,щонIешIя ,Jіо іIроекг}  д1 FI :
•    данi монiторингу стану довкiлля;
•     iншадоступна iнформацiя.

Основним критерi€м пiд час стратегiчно.і. екологiчIіо.і. оцiнки проскгу мiстобудiвно.і. докумсIгIацi.і.
€   .і-і.   вiдповiднiсть   державним   будiвельним    нормам.   санiгарним    нормам    i    правилам    Укра.і.іIи`
законодавству у сферi охорони навколишнього природноI`о середовища.

Пiд час  пiдготовки  звiту стратегiчно.і. екотюгiчно.і. оцi[Iки  визI1ачити  ііоцijіы]iс'гь  i  прийіія I Iіiс"
плановано.і.    дiяльностi     i     обгрунтування     екоI-юмiчIIих,    технiчних.     органiзаIіiйних.     саIIiтарних.
державно-правових та iнших заходiв щодо забезпечення безпеки навколишньо.го середовин.`а..

Розробити  комплекс  заходiв`  спрямований  на  виявлення  характеру.  п1тенсивпості   і  с.і`упеня
небезпеки   впливу   на   стан   навколиш11ього   середовища   іа   зііоров'я   населення   бу,'іі,-якого   ви;і.v
плановано.і. господарсько.і. дiяльностi :

•      вивчити в регiональному планi  природних умови територi.і., яка межус з дiляIікою ро"iщсIііія
плановано.і.  дiяльностi.   включаючи   характеристику   поверхневих   водних  систем.  ланjшIафт
(рель€ф,  родючi  грунти,  рослиннiсть  та  iн.).  геолого-гiлрогеологiчнi  особливостi  тсриторi.і.  га
iнших компонент          iв природного середовиIііа:

•       розгляпути     природнi    ресурси    з    обме7кеним     ре7кимом         використан1Iя.     в    тому    чііс.ііi
водоспоживання та водовiдведення. забрудне1Iня аі`мосферіюго сере,гіовища;

•       оцiнити можливi змiни в природних  i ан'гроIюгенних екttсистсмах:
•       визначити шляхи мiпiмiзацi.і. негативного вііливу на навколи[IIнс середовищс:
•       зiбрати та проаналiзувати iнформацiю про об`скти розмiщення вiдходiв (види та обсяги вi,іі\о,'іiв.

мiсця .і.х накопичення. природоохоронIIi сііоруди` ексіIлуатацiйнi можливостi)
•       повiдомити громадськiсть про ефективнiсть проекту i можливi екологiчIIi наслiдки.

У ходi СЕО провести оцiнку факторiв ризику i потенцiйного впливу на стан довкijlля. вг>ахува'і`и
екологiчнi  завдання  мiсцевого  рiвня  в  iнтересах  ефеі{тивпого  i  стабiльіюго  соцiально  -економiчіюIo
розвитку району та пiдвищення якостi життя населення.

7.    Заходи,    якi    передбача€ться    розглянути    дjтя    запобiгання.    зменIпснпя    та    іIt".якIіIсIIIIя
негативних наслiдкiв виконання документа державного планування;

Зважаючи  на державну  полiтику  в галузi  енергозбереження,  забезпечен11я  скологiчііо.і. б.`г!I1ски`

рацiонального використання природних ресурсiв, при буііiвництвi об'гкту доцiльно максF`малыю новно
використовувати   сучаснi   високоефективнi   екоенерго'3бсрiгаючi   технотюгi.і.  та  матерiали`   illжсIісрпс
обладнання з високим коефiцiснтом корис11о.і. дi.і.. тощо.

Захоііи,   спрямованi   на  запобiгаіIня.   вiдвернешIя.   уI1икне1шя.   змсн111е1н1я.   усуі1і`ння   эначпоіU
негативного. впливу на I-Iавколи[[піt` серсдовиIцс:

•  облаштування  дiлянок   водопровiдних   споруд  з   присднан1іям   до   iснуючо.і.  волоIтровi:".і.
мережi, прокладка мереж водопостачання  по територi.і.` улаштування  пiдземних фiлы`руI?чих  Iіоjlів та
очисних   споруд   вiдведення   поверхн$вого   стоку   з  територi.і.`   вста1Iовлсн1Iя   контей11срів   ,'іля    3бор}
побутових вiдходiв.

При  здiйсненнi  плановано.і. дiялыIостj  у  вiдповi;іносгi  до  вимоI`  статi  24  Зако[1у  Укра.і.1іи  `'tllро
забезпечення  санiтарного та епiдемiчного благополуччя  IIассле11ня» з  мстою  вiдвсрпспIIя  i  змс[]IіI.`іIIIя
шкiдливого  впливу  на  здоров`я  населення  і]іуму.  неiонiзуючих  випромiіIювапь  та  iшних  фiэичіIих
факторiв будуть розглядатися:

•     вiдповднi  органiзацi.і.,  господарськi`  технiчнi,  техIюлоI`iчнi,  архiтектуріIо-будiвелыIi  "  iнпIi
заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рiвнiв, устаповлених санi і`аг]пимі,1



нормами:
•     заходи   радiацiйно.і.   безпеки.   вiповiдіIих   саIIiтаріIих   правиjl.   а   також   '3ахоііи    встан`tвлепi

нормами` iншими актами зако1юдавства. іцо мiстять вимоги радiацiйно.і. без11еки
В  цiлому,  розроблений  у  вiдповiдностi  до  дсржа13них  будiвельних  Iюрм`  саIIiгарних  IIорм   i

правил   проект   мiстобудiвно.і.  документаIіi.і.   не   матимс   IIегатиі3I1их   наслiлкiв   виі{о[1аніія   ,`іокумL`нта
державного планування,

8.  ПРОПОЗИЦi.і. IЦОдО  С`1`РУКТУ|)И Та  ЗМiСТУ  ЗвiіУ  IIPO  СтРаТеГiЧIіУ  СКОЛОГi.IНу  оЦiш(У;
Пропону€ться така структура Звiту iз СЕО:
1 ) змiст та основнi цiлi документа державного плануваішя, його зв'язок з iншими  документами

державного планування;
2)  характеристику  стану  довкiлля,  умов  житт€дiялыIостi  населення  та  стану  його  здоров'я  [1а

територiях, якi ймовiрно зазнають впливу (за адмiнiстративними даними, статистичною illформацiсю
та результатами дослiджень);

3)  екологiчнi  проблеми,  у  тому  числi  ризики  впливу  на  здоров.я  I1аселення.  якi  стосуються
документа  державного   планування,   зокрсма   іцодо   гсриторi.і.     з   природоохоронним   стагусом   (эа
адмiнiстративними даними, статистичною iпформацiсю іа результатами лослiджень):

4)  заходи,  що  передбачасться  вжити  для  запобiгашія.  зменшL`н+Iя  та  1юм`якше1шя  Iіегативних
наслiдкiв виконання документа державного планування:

5) заходи, передбаченi для здiйснення монiторингу наслiдкiв виконання докумен'га іісржавіюго
планування для довкiлля, у тому числi для здоров'я населенпя;

6) опис ймовiрних транскордонних наслiдкiв для довкiлля, у тому числi для здоров`я насс.'Iі`1п1я
(за наявностi);

7)   резюме   нетехнiчного   характеру   iнформацi.і..   передбачено.і.   пупктами    1-6   цit`.і.   і1асіипи.

розраховане на широку аудиторiю.

9. ОргаIі, до якого ттодаються зауваженіIя i IIг]Опозицi.]., та стг]оки .і.х подZ`н[ія.
Остерська мiська рада
Юридична адреса: вул. Незалежностi, 21, м.Остер. Козелецький район, Чернiгiвсі,ка область.

17044,   е-mаil: оstег-гаdа@ukг.пеt
Контактна  особа  -   Начальник   вiддiлу   мiстобудувашія,   архiтсктури.   зсмель1іих   вi,'іIюсип   та

благоустрою     Остерсько.і.    мiсько.і.    раjіи     Рак    Свiттіапа     Вiіалi.і.вна.     теjт.     (04646)    4-32-58.     L`~іііаil:
гаkmistоЬud@ukг.пеt.

Зауваження   та   пропозицi.і.  до   заяви   про   визначсIIпя   обсягу   стратсгiчпо.і.  екологiчIю.і.  ttlіillки
надаються протягом  15 днiв з дня .і-і. оприлюдпення.


