ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ У ПРОЦЕССІ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

№пп
Уповноважений
орган

Редакція частини
проекту ДДП /звіту
про СЕО, до якого
висловлене
зауваження
(пропозиції)

Зауваження/пропозиції

Спосіб
врахування
(враховано/
не
враховано/вр
аховано
частково

Додаток № 1

Обґрунтування

До Звіту про СЕО
1.

Департамент
екології та
природних
ресурсів

Звіт по СЕО

2.

Департамент
екології та
природних
ресурсів

Звіт по СЕО

3.

Департамент
екології та
природних
ресурсів

Звіт по СЕО

В звіті про СЕО не зазначено
належність
планованої
діяльності до категорії видів
діяльності та об’єктів, які
можуть мати значний вплив на
довкілля і підлягають оцінці
впливу на довкілля відповідно
до Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»
(вказати пункт, частину та
статтю закону)
У розділі 8.1 звіту про СЕО
відсутня
інформація
про
зв'язок
з
документами
державного планування

Розділ
доповнити
поточного
тому числі

8.2
необхідно
інформацією щодо
стану довкілля, у
здоров’я населення

враховано

враховано

враховано
частково

В Звіті ( п.4) вказано, що відноситься до
другої категорії видів об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля, а саме:
будівництво
ліній
електропередачі
(кабельних) напругою 110 кіловольт згідно
Закону України «Про оцінку впливу на
довкілля» (ст. 3 п.10 п.п12) п.4

Під
час
проектування
враховано
документацію
вищого
рівня:
Схема
планування
Чернігівської
області,
Генеральний план м. Славутич Київської та її
завдання. Проект розроблено у відповідності
до ЗУ «Про регулювання містобудівної
діяльності», діючих ДБН, ГБН, НАПБ, ПУЕ.
Доповнено інформацією щодо поточного
стану довкілля. Розписані санітарно-захисні
зони об’єктів шкідливості: очисні споруди,
звалище ТПВ, залізниця, охорона зона
лісових насаджень, прибережні смуги,

4.

Департамент
екології та
природних
ресурсів

Звіт по СЕО

5.

Департамент
екології та

Звіт по СЕО

(адміністративними даними,
статистичною
інформацією,
результатами досліджень) та
прогнозні зміни цього стану
довкілля, якщо проєкт не
буде затверджений. Аналіз
поточного стану здійснювати
відповідно
до додатку 2
Методичних рекомендацій із
здійснення СЕО документів
державного планування
В неповному обсязі надана
інформація
про
характеристику
стану
довкілля,
умов
життєдіяльності населення та
стану
його здоров’я
на
територіях,
які
ймовірно
зазнають
впливу
(за
адміністративними
даними,
статистичною інформацією та
результатами
досліджень).
Рекомендуємо
провести
кількісну
та
якісну
характеристику
стану
довкілля. Також доповнити
характеристиками
об’єкту
(об’єктів) , а саме потужність,
відстань
до
найближчої
житлової забудови (розділ 8.3)
В розділі 8.4 необхідно
доповнити інформацією про

охороні
зони
повітряних
ліній
електропередач, санітарно-захисна зона
сонячної електростанції. Дані про стан
здоров’я не надані.

враховано
частково

Характеристика грунтів та гідрогеологічних
умов буде надана після здійснення
інженерно-геологічного обстеження ділянки
проектування,
що
є
обов’язковою
передумовою для здійснення подальших
етапів. Стан навколишнього середовища в
цілому задовільний. Дані про стан здоров’я
не надані. До найближчої житлової забудови
170 м.

враховано

В пункт 4 доповнений таблицею 1 з оцінкою
за видами та кількістю очікуваних ризиків

природних
ресурсів

6.

Департамент
екології та
природних
ресурсів

Звіт по СЕО

екологічні
проблеми що
стосуються
викидів
в
атмосферне
повітря
від
автотранспорту, шумового і
електромагнітного
впливу,
забруднення ґрунтів та інше.
Також необхідно доповнити
про утворення та поводження
з відходами а не з процесом
переробки сонячних модулів
В розділі 8.7 доповнити
конкретними заходами, щодо
запобігання, зменшення та
пом’якшення
негативних
наслідків впливу на водний
об’єкт

впливу. Розширено питання про утворення та
погодження з відходами. Побутові відходи,
що
будуть
утворюватись
планується
вивозити на найближче МВВ

враховано

Пункт 7 доповнений заходами.Заходи,
спрямовані на запобігання, відвернення,
уникнення, зменшення, усунення значного
негативного
впливу
на
навколишнє
середовище та водні об’єкти:
- раціональне і економічне використання
природних ресурсів на основі широкого
застосування новітніх технологій;
- запобігання псуванню, забрудненню,
виснаженню
природних
ресурсів,
негативному впливу на стан навколишнього
природного середовища;
- здійснення заходів щодо відтворення
відновлювальних природних ресурсів;
- застосування біологічних, хімічних та
інших методів поліпшення якості природних
ресурсів,
які
забезпечують
охорону
навколишнього природного середовища та
безпеку здоров’я населення;
- збереження територій та об’єктів природнозаповідного фонду, територій, що підлягають
особливій охороні;
- здійснення господарської та іншої
діяльності без порушення екологічних прав

7.

Департамент
екології та
природних
ресурсів

Звіт по СЕО

Рекомендуємо в звіті про СЕО
зазначити конкретні заходи
для здійснення моніторингу
наслідків
виконання
документа
державного
планування для довкілля, у
тому числі для здоров’я
населення (розділ 8.9).

інших осіб;
- здійснення заходів щодо збереження і
невиснажливого використання біологічного
різномаїття під час провадження діяльності,
пов’язаної з генетично-модифікованими
організмами;
- встановлення прибережної захисної смуги
водних об’єктів;
- розташування будівель та споруд СЕС поза
межами прибережних-захисних смуг;
- влаштування нової системи господарчопобутової каналізації від адміністративнопобутового корпусу. Скид стічних вод
передбачається до очисних споруд, що
проектуються,
а
саме
септику
та
фільтруючого колодязя. Очищення споруд
виконувати по мірі їх забруднення та
наповнення. Розміщення очисних споруд
виконати згідно нормативних документів.
Пункт 9 доповнений конкретними заходами
для здійснення моніторингу наслідків

8.

9.

Управління
охорони
здоров’я

Департамент
екології та
природних
ресурсів

10 Управління
охорони
здоров’я

Звіт по СЕО

Детальний план
Вихідні дані

Детальний план

-

-

До детального плану
враховано
розпорядження

Добавити
голови
про
документу
планування
-

розробку
державного
-

-

До альбому 1 детального плану території
підшито копія розпорядження голови
Ріпкинської
районної
державної
адміністрації, щодо розроблення проекту
документа державного планування
-

