
заява

про визначення обсягу стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки генерального плану

м. Носiвка Чернiгiвсько.і. областi

Замовник СЕО та виконавець
Замовником проекту € виконавчий  комiтет Носiвсько.і. мiсько.і. ради Чернiгiвсько.і.

областi  (Укра.і.на.171 ()().  ЧерIіiгiвсыtа  об.'іаL`ть.  м.1 Iосiві`-а.  в}ш.  ] |ептраш,на.  20).

Виконавець  -дП  "НдП1  мiстобудування"  (Укра.і.на.  ()11З3,  Ки.і.в-33,  бул.  Лесi
Укра.і.нки, 26-А).

Вид та основнi цiлi документу дер,жавного п.гіанувагIня, його зв'язок з iншшu
док}`менііі{і.`і I! дер,жtівного Iutіщв{інIія

Генеральний   план   мiста   €`   Основним   видом   мiстобудiвно.і.   документацi.і.   на
мiсцевому рiвнi, призначено.і. для обгрунтування довгостроково.і. стратегi.і. планування
та  забудови  територi.і.  населеного  пункту,  що  розробля€ться  на  виконання  статтi  17
Закону Укра.і.ни "Про регулювання мiстобудiвно.і. дiяльностi". Генеральний план мiста

розроблясться  та  затверджусться   в   iнтересах   вiдповiдно.і.  територiа,Iыіо.і.  громади   з
урахуванням   дер>кавних,    громадських   та   приватних    iнтересiв.    Склад   та    змiст
генерального  плану  визнача€ться  дБН  Б.1.1-15:2012  "Склад  та  змiст  генерального
плану  населеного  пункту".  Рiшення  генсрального  плану  мають  вiдповiдати  вимогам
дБН  Б.2.2-12:2018  "Планува1-1ня  i  '3аб}';іова  теритог>iй`..  а  також  широкого  кола  iпших

дер7кавних будiвельних норм та ,`.іер-;каішш с'і`ащіартiв  Уі{ра.і.шL

Завданнями генерального плану населеного пункту €`:

-   визначення   основних   принципiв   i   напрямкiв   планувально.і.   органiзацi.і.   та

функцiонального призначення територi.і.;
- формування системи громадсы{ого обслуговуваш1я населенпя;

-     органiзацiя     вулично-доро7кньо.і.    та     транспортно.і.     мере7кi.     iнженерного

обладнання, iнженерно.і. пiдготовки i благоустрою;
-   органiзацiя    цивiльного   захисту   територi.і.   та   населення    вiд   небезпечних

природних i техногенних процесiв:

-    визначення    основних    принципiв    охttрони    навколишнього    природного
середовища, охорони та збереження ку.'1ьтурно.і' спадщини.

Генеральний     план     мiста     ро'3робляt`ться     вiдIіовiдIIо     до     розвитку     рiшень
генерально..і.    схсми    1шнуванпя    ті`риторi.і.    Укрz`.і.пи.    с,\еvш    шіап}вання    територi.і.
Чернiгiвсько.і.  областi.   У   свою   чсргу   рiшення   генерального   плану   t`   основою  для

розроблення плану зонування територi.і. населеного пункту та надалi деталiзуються  й
уточнюються  у  детальних ~планах  територiй.  При  розробленi  генерального  плану



враховуються  також  стратегi.і.  i  програми  економiчного,  екологiчного,  соцiального

розвитку,   наявна   чинна   проектна  документацiя,   спецiалiзованi   схеми,   проекти   i
програми, що дiють в населеному пункту.

Розроблення    генерального    плану    мiста    Носiвка    передбача€`    формування
проектних  рiшень  на  всю  територiю  мiста.  Проектнi  рiшсння  генералы1ого  плану
охоплюють yci види дiяльностi, якi провадяться або провадження яких заплановане в
перспективi  на  територi.і.  мiста.  Окремi  види  дiяльностi  вiдносяться  до  таких,  щодо
яких  законо,'іавством  нередбачL`по  '`шiйі`HешIя  іIроцегтіури  оцiпки  вп..-1иву  на  довкiлля.

Генералы1ий    ішш   ви'шачаt`   iсп}'іоі-іі`    і`а   і1ерс1іективні`   фуIIкцiОпа,'Iыіе   нризначе1шя

територi.і..    Генеральний    план    обгрунтову€`    нсобхiднiсть    змiни    функцiонального
призначення  територi.і.,  в  разi  встанов.іено.і.  пог1ребіі.  що  виіIIIкаt`  на  пiдставi  ана.іiз}.

технiі{о-економiчних  показникiв  iснуючого  використання  територi.і..  демографiчного
прогнозу  та  г1отреб  територiа.іыIоI о  розвигік}   насе,іепого  пункгу.   l [роектIIi  рiшеIшя
архiтектурно-плапувально.і.   оргаIIiзацi.і.   та   1ютреби   тсриторiального   розвитку   мiста
обумовлюються   в   тому   числi   завданням   на   розроблення   генерального   плану,
дер>кавними    iнтересами.    Одночасно    генеральний    план    не    змiнюс    iснуюче
функцiональне  використання  окремих  земельних  дiлянок  та  .і.х   категорiй.   а  лише
створюс,  умови  для  наступно.і'  тако.і.  змiни   на   ііiдсн`вi   "lL'IаIі}   зtш}шішя   геріIгорi.і.".

Таким   чином   генеральний   план   визначас`   територiальпi   (ііросторовi)   }.мови   для

реалiзацi.і.  видiв   дiяльностi   або   об'€`ктiв,   щодо   яких   законодавством   передбачено
здiйснення процедури оцiнки впливу на довкiшія` в частиIіi дотримання планувальних
обме>кень  (санiтарно-захисних  '3оп.  охоро1ших  зон).  а  тако7к  в  частинi  дотримання

РеЖимiВ  ГОСпОдаРСЬКО.1. дiЯJIыlОС'Ii  в  'l.\  Ме`;ка\.  якi  вИ'3ш`чепi  э1`КОпо,'j`авс | вом  У|`.Ра.1.ни   1`а

низкою  нормативногIіравових актiв 'іа  у  сферi  забезпі`[іен1-ія  порм  саііi'I`арно.і. гiгiсни  та

охорони навколишнього природного середовища на територi.і. населених пунктiв.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг     стратегiчно.і.    еко..іогiчно.і.    оцiнки     ви'3начаt`ться     пере..Iiком     основних

екологiчних проблем наявних на територi.і. мiста, зокрема:

забруднення   атмосферного   повiтря   населеного   пункту   вiд   функцiонування
промислових пiдпри€мств, авто-та залiзничного транспорту;

забруднення   поверхневих   та   пiдземних   вод   населеного   пункту   внаслiдок
скидання     неочищених    або    недостатtlьо    очищепих    стокiв.     що    пов`язано    з
незадовiльним станом очисних споруд. фiзичпим та мора,т1ьним г3носом водопровiдно,
каналiзацiйних    систем,    недостатIIiм    фiнанс}Jванням    .і.х    утримання`    ремонту    i
реконструкц.i.і.:

недостатнi  обсяги  утилiзацi.і. вiдхо,`іiв.  вiдсутнiсть  об.'1а;і11аних  належним  чином
полiгонiв д.ія  захоронен1-1я  вiдходiв  i.  як  ііас.іIiдоh-.  забрудпі`1шя  гериіорi.і. (ір}н і`и  мiс'і`а.
водоохороннi зони водних об.€к'і`iв) промисловими та побу.1`овими вiдходами;



не  вирішене  пи'гання  закри'і`'і`я  'і`а  упорядк}'ваш1я   іс11}і'ючих   кладовищ.  що  не
мають витримано.і. СЗЗ до житлово.і. забудови;

-  функцiонування  застарiлого  рухомого  складу  автотранспорту,  що  працю€  на
мiських та мi7кмiських автобусних маршрутах;

L   використання   традицiйного   виду   палива  у   багатьох   транспортних   засобiв,
вiдсутнiсть пiдтримки мiсцевою владою переходу на бiльш безпсчнi види 11алива (газ.
електрика);

високий  рiвень  шуму  на  вулицях  населеного  пункту,  вiдсутнiсть  контролю
щодо   органiзацi.і.   допустимих   рiвнiв   шуму   для   безпеки   про7кивання   населення,
вiдсутнiс'Iь протишумового озеjіеIіеіпія  та про'і`иш}'мовнх і`кранiв:

НедОтримання     нОРм     щО]О     збереже1шя     .г1апшIаф1но1`О     РiзI1oманiття     11ри
будiвництвi, вiдс},'тнiсть захисних протиеро'3iйних снор}'д та  мопiторинг}-еко.іогiчних
норм пестицидного наванта>кення;

низы{ий  рiвень благоустрою мiстz`. пеttбхi,'інiсть в орі`анiзацi.і. зон вiдпочинку:

немас  чiтко  встановлених  ме>к  заплав  малих  рiчок  на  територi.і.  мiста.  Заплави
виконують роль  стабiлiзатора гiдроекологiчних систем.  Повсюдне  порушення  вимог
ст.  80 ВКУ  про охорону заплав  малих рiчок  вiд будiвництва,  сiльськогосподарських
робiт та iнших видiв економiчно.і. дiяльностi;

перевищення   лiмiтiв   гранично   допустимих   концентрацiй   (ГдК)   }і   викидах
забруднюючих речовин в поверхIIевi  води Iіiд чае виробниіш Iіроцесiв:

вiдсутнiсть      проектiв      землеустроіо      прибережних      '3ахиспих      смуг      та
водоохоронних зон для гiдрологiчних об.€жтiв;

малий вiдсоток охоплення територi.і. мiста дощовою каналiзацi€`ю та вiдсутнiсть
локальних очисних сі1оруд дощово.і. кана.іiзацi.і.:

непові1е      охо11лення       цен і`р{і.тпзовапим
капалiзацiсю `,ки L'Iово.і. забудови  мiі`ъі:

во,'[оі1остаі1апням      та      1Iобу'говою

фiзичний та моральний знос водоііровiдпо-капаjіiзацiйних систем:
екологiчно незбалансоване природокористування, зменшення п,.іощi природних

екосистем. забудова прибере>кних захисних смуг та зап.іав \1а,іих рiчок:

низыtий рiвень розвитку екоjюгiчно.і. мережi у мiстi;

вiдсутнiсть пляжiв та зон вiдпочинку на р. Носiвочка.

Цiлi охорони довк.ілля
При  визначеннi  сфер  охоплення  СЕО,  основних  екологiчних  проблем,  цiлей

охорони довкiлля, у тому числi здоров'я населення, що мають вiдношення до проекту
генерального  іілану  мiста Носiвка,  були  розI`jlяпутi  етратегiчнi  цiлi  'і`а  завдання  щодо
виявлених проблем в iнших актах законодавства. ()крiм проI`рам, зазначених у роздiлi
"Вид   та   осI.Iовнi   цiлi   документу   дер7кавно1`о   п,г[анування.   його   зв.язок   з   iншими

документами дер7кавного планування". б}'ли використанi ііастуіпIi документи:

•Програма    охороі1и    навко;іипп-п,ого    природпого    сере+тіовища    ЧерIIiгiвсько.і.
J,

областi на 2014-2020 роки;



•Програма  економiчного  i  соцiа.іыіого  розвитк}   Черпiliвсько.і.  об..Iас'гi  на  2019

рiк;

• Програма пiдтримки та розвитку первинно.і. медично.і. допомоги у Носiвському
районi на перiод 2018-2020 рокiв;

• Закон Укра.і.ни "Про охорону навколишнього природного середовища";

• Закон Укра.і.ни "Про охорону а"осферного повi'іря";

• Закон Укра.і.ни "Про екологiчну мере7ку Укра.і.ни";

•Закон  Укра.і.ни  "Про  забезпечення  санiтарного  та  епiдемiчного  благополуччя
населення";

• Закоп  Укра.1.і-ш  "Про тварннші``і  і`вi I ":

•Закон Укра.і.ни "Про рослинний свi'г":

• Закон Укра.і.ни "Про природно-заповiдний фощ Укра.і.ни":

• Закон Укра.і.ни "Про мисjlивське і осподарство та по;'новання";

•ЗаКОн  УКРа.1.НИ  «ПРО  ОСнОВНi  ЗаСади  деР7КаВНО.1.  еКОjlОгiчнО.1.  I-IОjliГИКи  на  перiОд

до 2020 року»;

• Закон Укра.і.ни «Про екологiчну експертизу»;

• Закону Укра.і.ни «Про оцiнку впливу на довкiлля»:

• Земелыiий кодекс Укра.і.ни:

• Водний кодекс Укра.і.ни;

Цlлi охорони довкiл.Iля вiдносно виявлених екологiчних проблем територi.[
Сфери охttрони

довкiлJ[я

ziмi;-ё_ф_еь_Lе_
пов1тря

бt=tТвТii;іТ*-в'j-,=`]iТГТ--~
проблеми. пов.;Iзапi э

1Iроектом д/|1 I
Забруднення

атмосферного повiтря
вiд функцiонування

промислових
пiдприсмств. авто-'га

залiзничного
транспорту

ПоверхIIевi та
пiдземнi

Скидання
неочи]1іених або

(Lіэатегiчнi  цijli  iпших актiв
эакоі1о,'іаві`тва` якi  маю'1ъ вiдношешIя до

виявjіених про1`рам
Розробка              рекомендацiй щоhь-l
обгр}'нт}'вання        обсяг}'        вIIh-Iнiв        вi]
промислових пiдпри€мств.
Монiторинг     забруднення     приземного
шару   а"осфсрного   повiтря   в   районах
зовнiшнiх автомагiс'гралей.
Оновлення    рухомого    складу   авто-   та
залiзничного  транспорту.  повний  перехiд
на газове паливо або електричнi двигуни.
Проведення   ремонтно-будiвельних   робiт
вупиць      i      дорi[,      поJliпшсппя      якостi
дорожнього покрит'1`я
Кон'Iроль хiмiко-бактерiологiчних
показникiв        води`        призначено.і.       дL±±Щ



Сфери охорони
довкiлля

Основнi виявленнi
проблеми. пов.язаI-Ii  з

__ про_е_ктом дд1 I
недостатньо

очищених стокiв в
поверхневi води та .і.х

iнфiльтрацiя в
пiдземнi води

Забруднення грунтiв
пестицидами, солями

важких металiв,
нафтопродуктами

Екологiчпо
незба.'іапі`оваш

природокорие'і.} вання
зменшення площi

природних екосистем,
зменшення площi

зелених насад>кеш,
Недостатнi обсяf-й-----
утилiзацi.і. вiдходiв,

вiдсутнiсть
обладнаних

нале7кним чином
полiгоIіiв ,'L'I;I

захорошш1ія вi;і,\щiв
~

г             С'Iратегiчнi  цiлi iнших актiв
законодавства. якi мають вiдношення до

вияв.'ісших  п_ро1`рам
стItt-;киваtііIя.

Будiвництво      мере>к      централiзованого
водопостачання   та   каналiзацi.і.   зi    100О/О
охопленням житлово.і. забудови.
Заборона    використання    питних    вод   в
технilших                    цijlях`                   ліквідація
не11родуктивних               витрат               води.
запровад>кення                     водозберiгаючих
техноjюгiй.
Впровадження           контро.ію          скидiв
виробничих  стiчних   вод  '3а   показниками
якttсі`i  }'  I\-аііа,'IiзаIіiйіI}   мері`-;к},'.

Ь}'дiвгlиц I`во  .\1ереж ,'lощово.1. каналj3ацi.1..

Розчищсння      1а     реконсірукцiя     мереtкi  I
мелiоративних каналiв.                                        |
Вияв,'Iен1-1я  та  лiквiдацiя  дtкере,і  хiмiчного  '

_:3gбр+\L,:щеI_I!I.F+Ii,'іземнихіюд.
Кошроль    щодо    внесення    добрив    на
сільськогосподарських угiддях.
Геохiмiчне      обстеження      мiста           та
рекультивацiя    дi"нок    з    пiдвищеним
вмiстом забруд11юючих речовин
Недоп}щешя    iнфL'шраш.і.    забр}дг1спих
род чсрез грунтову товщу.
Обов'язкове       водовiдведення       вздовж
автомобiльних дорiг i очищення доро>кнiх
с,1`окiв. __ -` _-' ---------.---. _ ------------ | ----,- L            -_
Макс`і"ашше       эГtері``;кL`шIя       природних
і`h'Оі`і,Iі`іі`\I  1ірп  іi.\,'tiвшщівi   1`а  iпшіі.\  виLа.\

IОі`ПОдtlРі,`Ьh.О.l.ЦiЯ.lЬПОL`'Ii.

Сезонна       заборона       полювання       та
рибаjlьс'[ва,    збере>кення    та   розширення
пам'яток природи.
А_т_т_ище_QіеLЩедq]J±iLСРИ-'--ОЁ.-±±L-ГхТН
Розроблення         спецiалiзовано.і.
санітарного очищення.
Запровад7кення   безконтейнерно.і.  системи
збору    твердих    побутових    вiдходiв    в
I1риватному секторi.
ВHровад>I{і`шIя  но'[очпо1 о  об,іih.у  збору  та

Паспоршац_ія    об.с кн_в    3бері_га_±:i:я:_:_€_:Вgj'
l}ИВ.`ЗL`lIIJЯ                         .\1iС`Щ`ВИХ



Сфери охорони
довкiлля

Боротьба з
акустичним

дискомфортом

Охорона
ландшаф'1у та

здоров'я людини

Li___

Основнi виявленнi
проблеми, пов'язанi з
_____I_ц?_t,_еL±,_г_(?мддп

Вiдсутнiсть контролю
щодо органiзацi.і.

допустимих рiвнiв
шуму для безпеки

про7кивання
населення.
вiдсутнiсть

протишумового
озеленення

Вплив вiдходiв
виробничо.і.
дiяльностi

пiдпри€мств на
здоров'я населення,
упорядкування СЗЗ

комунальних та
виробничих об.€`I{тiв,

вiдсутпiс'і`ь
благоустрою та

рекреацiйних '3оII

|  LliдLо_і.о_вц_i  _Lсj?|! LОр_i_.і:= _

Стратегiчнi цiлi iнших актiв
законодавства. якi мають вiдношення до

вия_влен!іх_  пр_t_t_I_р_ам                             __ _

видалення  вiдхttдiв.
Викопашя  ко\ііі.'іекі`у робiт по iнженернiй

Застосування     транспортних     засобiв     iз
мiнiмальним рiвнем шуму.
Проведення  ремонтно-будiвельних  робiт
вулиць     i     дорiг,     полiпшення     якостi
дОРОЖ11ЬО1`О  ПОКРИ1ТЯ.
Створспня  при,іоро7кIIiх  захис[іих  зелег1их
насаг`;кень        та        дотрн\іання        прави.'1
землекорис'1ування     в     ме>ках     захисних
смуг   дорiг   з   дотриманням   санiтарних
розривiв.
Вi,і         в}.'і[1ішо.і.        мережi         па         вiльних
1`СРИl'ОРiЯ,\   i   Ш  дiJlЯНКаХ   НОВОI`О   ОСВО€`11НЯ

органiзацiя    протишумового    озеленення
вiдповiдно вимоі` дСН  173-96 (п.5.25).
ЗаI{риття     та     упорядкування     iснуючих
кла,'_юви1ц.   що   ні`   ма+оть  витримано.і.  СЗЗ
до  7китлово.і. зz`будови`  вiдведення  дiлянок
нових   кладовищ  за   ме>ками  сельбищно.і.
територi.і.     з     дотриманням     санiтарних
розривiв.
Упорядкуван1-1я    саIIiтарпо-захисно.і.    зони
вiд     LIосiвеы{Оіо     ц}.і\.ровоI`о     заво,'lу      I`а
iнших виробничих пiдприсмств мiста.
Проведення        iнвентаризацi.і.        зелених
LIаса,`іжень  у  вiдіIовiдностi  'з  «Правилами  |

.\'ті".\1анIія     '3е.гIених     наеад`;кень     мiст    та
i ,,,, J , , \   , , i , l` l` . , l` ,,,, х   I I \  1 I h. г i J 3 , , .

tlэорм} ваппя               ,тіока.[і,пш               мjсць

рекреацiйпого        використання        з        .і.х
благоустро€`м            та            ландшафтною  |
організаці€ю.
Р_оз_чищення акваторi.і. р. Носiвочка.

Перелiк та обсяг .шформtщ.Г[

для рgзробки СЕО передбача€ться використовувати наступну iнформацiю:
-доповiдь про стан довкiлля;

-статистичну iнформацiю;
ч€-г лабораторнi дослiдженпя с'ган}' довкijlля;



-дані моніторингу стану довкілля;

-пропозицi.і. щодо змiни iснуючого функцiоналшого використання територi.і..

Ро'згляд ймовiрнuх екологiчнuх наслiдкiв

Серед основних  факторiв  вш1ив}'`  по13.язаних  iз  виконанням  і`енераjlьного  плану
мiста, наступнi:

-    встанов.іе1-1пя    очисних    спор}',`і    ш    промис.іових    пiдпри(`.\Iс'івах    дозволи'гь

знизити   рiвнi   забруднення   повi'іря.   поверхпевих   та   пiдземних   вод,   вjlашт}'вання
дощово.і.   каналiзацi.і.  та  .і-і.  ЛОС   дозволить   знизити   рiвень   забруднення   грунтiв   та
акваторi.і.  р. Носiвочка;

-  проведення  геохiмiчного  обстеження  територi.і.  мiста  надасть  змогу  виявити
найбi.іьш     забр.\.дненi     дiлянкII     гр}'шiв.     якi     новнпI-Ii     б}т1,1     рек}...Iьтивованi     д.'ія
забезпечення нормативного санiтарно-гiгitшiчпого стану територi.і.:

-  контроль  над  застосуванням  пестицидiв  та  iншо.].  сiльськогосподарсько.і.  хiмi.і.
попередить забруднення грунтiв та пiдземних вод населеного пункту;

-   максимальне   збереження   нрирttдних   екосистем   при   будiвництвi.   сезонна
ЗабОРОна   но.'IIОв111п1я   та   Р11ба.'ШСГВа.   :U{гl,lвпl`   О'3е.lс|Il`пп}l   'lСРпторi.l.  .\liе'l`:`   б}'jlС   ст1рия"

зростанню чисе.шііос`гi рiзномапiпш віuiв ф,'1ори іа t|jа}'пп  га сіірияти оздоровленню
мiсцевих мешканцiв;

-    заходи.    спрямованi    на    органiзацiю    полiгонiв    ТПВ.    сортування    смiття.
запровад>кення   безконтейнерно.і.   системи   збору   смiт'I`я   буде   сприяти   санiтарному
очищенню    і`ериторi.і..    оздоров,іешпо    .\сi.\    ко,\шопснтiв    природпо1`о    середовища.
зупинить  забруднення  грунту.   пiд'3емних  водоносних   горизонтiв  та  атмосферного
повiтря;

-  оновлення  рухомого  складу  авто-  та  залiзничного  транспор'гу,   перехiд  на
електричнi двигуни  та газове  паливо,  активне  антишумове  озеленення  буде  сприяти
покращенню    акустичних    умов    'і`ериторi.і`.    позитивно    вIL']ине    па    стан    здоров'я
мешканцiв та стан атмосферно1`о повiтря населеного і1ункту:

- органiзацiя СЗЗ промислових пiдпри€мств. закри'1тя та упорядкування iснуючих
к.іадовищ.  що  не мають  витримано.і. СЗЗ +-1о `,1`-нт.іово.і. заб} дови  ~-запор}-ка  безпечного
проживання    населення    та    збережеш1я    .і.х    з,'іоров.я.    Розчищення    р.    Носiвочка.
органiзацiя   'зогі   вiдпочинку.   скверiв.   эzU`iіjlьі-Iий   бш`го}'с-і`рiй   'I`ерI,Iторi.і.   буде   сприяти

оздоровленню  мешкаIщiв  мiе'lа   1`а  11о3п1ив11О  в1L'lиIlе  па  еко,'lОгiчний  L`тап  абl`о,ш)тно
всiх компонентiв природного сL`редовища.

Ро.згляд аjіьтернатuв

У  контекстi  СЕО  генерального  плану  м.  Носiвка  Чернiгiвсько.і. областi  з  метою
розгляду      альтернатив11их      проектних      рiшеш,      та      .і.х      екоjіогiчних      наслiдкiв
передбачасться розглянути варiан'і` "пульовий", без впровадження просктних змiн.

дослiдження,     як.і     необх.ідно     провестu,     jvіетодu     .і     крuтер.і.[,     що
використовуватімуться пiд час стратег.ічно.[ екологiчно.[ оцiгIкu.

тJr-



Предметом  стратегiчно.і.  екологiчно.і.  оцiнки  €`  проектнi  рiшення  генерального
плану   населеного   пункту,   .і.х   потенцiйний   вплив   на   стан   довкiлля   та   здоров.я
населення.    З    огляду    на    стратегiчний    характер    такого    виду    документацi.і.    як
генеральний  план,   ключове  значення  у   виконаннi  сгратегiчно.і.  екологiчно.і.  оцiнки
проекту  такого  документу  мають  методи  стратегiчного  аналiзу.  Насамперед,  буде
застосований аналiз кон'гексту стратегiчноI`о ш1анування. що г1ередбача€` встановлення
зв'язкiв  з  iншими  документами  державного  шіанування  та  дослiд>кеIIня  норма'і`ивно-
правових  умов  реалiзацi.і. рiшепь  гепера,'іы1ого  ш1ан} .  Застос}вання  цi.гIьового  ?наj:Iiзу
ПРИ   ПРОВедеШIi   СТР!llеГiЧНО.l.  еl`.ОJ`Iol  ilшо.l.   оцiШ'п   ,|о}ВО,Ш1l,   ВС1аПОвИ1П   Вi,lllоВlдшсlь

рiшень   гепералыіого   плану   'заі`а,іыіим    цi.гіям   охорони   довкiшIя   та   забезііL`чення
безпечного   для   здоров'я   населення   середовища   iснування.   Оцiнка   кумулятивних
ефектiв дозволить оцiнити як сукупний вплив кiлькох об`€`ктiв` так i накладений вплив
мин}'лих.   поточних,   а  такоtк   проектних  чинникiв.   Коміі.іекс   \Iетодiв   проведення
стратегiчно.і. екологiчно.і. оцiнки проекту генерального плану мiста Носiвка мо>ке бути
розширений  та  поі`либлений  в  залс7кностi  вiд  мето,`іолоі`iLіIіttго  ,тіосвi,'lу   розробників
стратегiчно.і. екоjlогiчно.і. оцiнки.

Заходu,   якi   передбача€ться   ро.зглянутu   для   запоб.ігання,   зjvіенuіення   та
пом'якшення негативних наслiдкiв виконання документа державного пііанування.

У   ходi   виконан1ія   стратегiчпо.і.   еко.'IоFiчно.і.   оцiпки   нередбачаt`ться   ро'3глян}Jти
дОЦijlЬНiСl`Ь     заПРОВад7Кс`ННЯ     заХО,,liв     i3     'Ш1ОбilаllнЯ`     з\ll`l1ШеППя      1а     11о\1.якШ1шня

можливих негативних наслiдкiв реаііізацi.і. ііроектних рiшень і`енерального п.іан}  мiста
Носiвка   на   довкiлля   та   стан   здоров.я   населення.   якi   мають   успiшнi   приклади
впровадження в iнших населених [1унктах Укра.і.ни або свiту. у' першу чер1`у 1цодо:

-оптимi'3ацi.і.  функцiоналыIо-шгіан} ва+Iы]о.і.  ОрI`апiзацi.і.   виробпичо-комунальних

тери'горiй     та     забезііечення     .і.х     сапiіt`ршtціiі`itпiчно.і.     сумiспосгi     з     жиіjтіовоіо      1`а
громадською   забудовою,    дотримання    нормативних    санiтарно-захисних    зон   та
вiдстаней  вiд  промислових,  комунальних,  транспортних  та  iнших  об'сктiв,  що  с
джерелами забруднення навколишнього середовища;

~    вдосконалення    та    подальшого    розвитку    тра11спортно.і.    мере>кi    мiста    з

урахуванням    необхiдностi    забезпе`1егшя     про'іиш}.\іовоі`о    '3iL\исі`}      іа    ,`іо'і`ри.\іаш1я
нор`іативнш сапiгарних розрIIвiв:

-розширення мережi зелених насаджень загалы1ого та обмеженого користування
з урахуванням нормативних показникiв. формувагіня зеjlених насаджень спецiального
призначення :

-на,'1€11`О,ЦЖ1Шня   е(|)еКТивно.1.  l`пl` Il`wп   calli [1`р11О1 о  очпIцl`шlя   1L`|)птоРi.l.1IаСl`.ll`поl`о

пунк'1`у;

-  проведення  реконструкцi.і.  головних  споруд  та  мереж   комунальних  систем
тепло-,    електропостачання,    водопостачання    i    шляхом    впровадження    новiтнiх
енергоефективних технологiй;

Окрiм     того,     повиннi      буги      враховапi      3агвердженi      за,\о,'іи,     визначенi
законодавством  та  нормативllо-Iіравовими  актами,  щодо  запобiгання,  зменшення  та
пом'якшення негативних впливiв на довкiлля та стан здор.ов'я населення.



ПропозuцЫi  щодо  структури  та  'змiсту  звiту  про  стратегiчну  екологiчну
оцiнку.

Структура   звiту   про   стратегiчну   екологiчну   оцiнку   визначаt`ться   статтею   11
Закону  Укра.і.ни   "Про  стратегiчну   екологiчну   оцiш{у".   Змiст  звiту   про   сгIратегiчIIу
екологiчну оцiнку визначасться змiстом 'і`а характером нроектних рiшень генераjlьноі`о
плану   з   урахуванням   сучасних   знань   i   ме'і`одiв   оцiнювання.   Роздiл   «Охорона
навколишнього  природного  середовища»  в  обсязi  звiіу  гіро  стратегiчну  екологiчну
оцiнку проекту с невiд'смною складовою і`енераjlьноі`о ш1ану.

Обласнi   органи   виконавчо.і.   в.`1а,`.іи.   що   реа..Ii'3vlоть   дер7кавн}і'   по,'Iiтику   у   сферi
охорОНИ  павкоJlиШньоГо  11рИрОдпо1 о  сl`рl`,'lовища   1`а   реа.Ii`3}lОть  ,'|ер}1\'авпУ  I1оJliтИку'  }

сферi   охорони   здоров.я   (вiдповiдпi   пiдроздi.гIи   з   пи'іаш,   охоро[1и   ііавколиш1іього
природного  середовища  та  з  питань  охорони  здоров.я)`  у  ме>ках  сво€.і.  компетенцi.і.
надають  у  письмовiй  формi  сво.і.  зауваження  i  пропозицi.і.  до  заяви  про  визначення
обсягу  стратегiчно.і.  екологiчно.і.  оцiнки  у  строк,   що  не  перевищу€   15   днiв  з  дня
отримання  таItо.і.  заяви.  За  вiдсутностi  письмових  заува7I{ень  i  пропо3ицiй  протягом
зазначеного    строку    замовник    самостiйIIо    визIIачаt`    обсяг   дослiджі`пь   та    рiвень
деталiзацi.і.  iнформацi.і.,  що  мас  бути  включена  до  звiту  про  стратегiчну  екологiчну
оцiнку.

Орган, до якого подаються зауваження, пропозuц.і.l та строки .[х подання
Носiвежа   \Iiсі,ка   рада   (Укра.і.на.17100.   Черпil iвсы{а   об,1асть.   м.   Носiвк{і.   в}'.'L

Центральш. 20).

Сайт Носiвсько.і. мiсько.і. ради:  httрS://поsgгоmаdа.gоV.uа/

Електронна пошта:  поsivkа_miskі.аdа(\С7}ukг.пе[

Громадська приймальня:  (()4642) 2-] 5-4()

Вiдгювiдно до ст.10  Закону  Укра.і.ни  «Про  стратегiчну екологiчну  оцillку»  строк
подання складас 15 дiб.


