Довідка про громадське обговорення до
„ Детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею
3,7600 га, розташованої за межами населених пунктів Ріпкинської
селищної ради, Ріпкинського району Чернігівської області, з метою
будівництва полігону для твердих побутових відходів в смт Ріпки
Чернігівської області»
Довідка про результати проведення відкритого громадського обговорення звіту про стратегічну
екологічну оцінку проектриторії для будівництва бригад з вирощування курчат бройлерів №

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,
статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року
№555, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки
документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 року № 296 встановлено,
що:
1.Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної
екологічної оцінки:
1.1.Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки „Детального
плану території земельної ділянки орієнтовною площею 3,7600 га,
розташованої за межами населених пунктів Ріпкинської селищної ради,
Ріпкинського району Чернігівської області, з метою будівництва полігону для
твердих побутових відходів в смт Ріпки Чернігівської області ” - далі ДПТ,
оприлюднено на офіційному веб-сайті Ріпкинської районної державної
адміністрації 02.09.2019 року.
1.2. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу
стратегічної екологічної оцінки до ДПТ опубліковано в газеті «Життя Полісся»
від 13.09.2019 р. № 37(10015) та в газеті «Вісник» від 19.09.2019 р. № 38/1740.
1.3. Проект ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднені на
офіційному веб-сайті Ріпкинської районної державної адміністрації 20.11.2019
року з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.
1.4.Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку опубліковано в газеті
«Вісник» від 28.11.2019 року № 48 (1750) та в газеті «Весть» від 29.11.2019
року № 48 ( 880).
2. Проект ДПТ та звіт про стратегічну екологічну оцінку, надані на розгляд
громадськості, розміщувалися у місцях, доступних для громадськості:
2.1. Офіційний веб-сайт Ріпкинської районної державної адміністрації.
2.2. Приміщення Ріпкинської районної державної адміністрації: смт Ріпки,
вул. Святомиколаївська, 85.
2.3. Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА: м.
Чернігів, пр.-т Миру,14.

2.4. Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА: м. Чернігів, вул. Івана
Мазепи, 1-б.
3. Громадське обговорення документації із стратегічної екологічної
оцінки проекту ДПТ:
3.1. Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної
екологічної оцінки розпочато 02.09.2019 р. та завершено 17 вересня 2019 р.
3.2. Громадське обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту
ДПТ розпочато 01 грудня 2019 року та завершено 30 грудня 2019 року.
4. Протягом строку громадського обговорення:
4.1.До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
зауваження та пропозиції від громадськості не надходили.
До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов
лист з пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів
Чернігівської ОДА від 12.09.2019 року № 06-10/2529.
До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надійшов
лист від Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА від 05.09.2019 року
№ 01-07/4464.
4.2.До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ зауваження та
пропозиції від громадськості не надходили.
До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ надійшов лист з
пропозиціями від Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської
ОДА від 20.12.2019 року № 06-06/3564.
До Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ надійшов лист
від Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА від 02.12.2019 року
№ 04/1-08/5814.
5. На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики», Постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні», ст. 12 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» о 11:00 годині 19.11.2019 року у приміщенні
залу засідань Ріпкинської селищної ради за адресою: смт Ріпки, вул.
Святомиколаївська, 92 оголошені відкриті громадські слухання з обговорення
проекту містобудівної документації - ДПТ.
Про час проведення громадських слухань з обговорення проекту
містобудівної документації громадськість була повідомлена шляхом
розміщення оголошення в газеті «Життя Полісся» від 01.11.2019 року № 44
(10022) та на офіційному веб-сайті Ріпкинської районної державної
адміністрації 04.11.2019 року.
Проект детального плану території та звіт про стратегічну екологічну
оцінку з повідомленням про оприлюднення проекту документа державного
планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку було розміщено на

офіційному веб-сайті Ріпкинської районної державної адміністрації 20.11.2019
року.
Інформацію щодо проекту документа державного планування та звіту про
СЕО надавав сектор з питань містобудування та архітектури Ріпкинської
районної державної адміністрації, приймав зауваження та пропозиції.
В ході громадського обговорення до відома громадськості було доведено
вимоги Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», яким визначено,
що при розробленні містобудівної документації необхідно враховувати
зауваження та пропозиції громадян до визначених обсягів стратегічної
екологічної оцінки даного проекту ДПТ. Визначення сфер охоплення СЕО,
основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я
населення, що мають відношення до проекту ДПТ. Були розглянуті стратегічні
цілі та завдання щодо виявлених проблем.
У контексті СЕО проекту ДПТ розгляд альтернативних проектних варіантів
проекту не передбачалось, оскільки вищенаведений план дій є стандартним
способом рекультивації полігонів з використанням найкращих доступних
технологій, що визнані, як на міжнародному так і на державному рівні.
Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з
неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію.
Комплексним проектом рекультивації передбачено застосування
найкращих сучасних технологій та практик. Реалізація проекту рекультивації
полігона ТПВ у смт Ріпки відбувається з урахуванням діючих вимог
українського та європейського санітарного та природоохоронного
законодавства. При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та
особливості району розташування.
Планована діяльність з рекультивації полігона твердих побутових відходів
спричинить довгостроковий позитивний вплив на соціально-економічне та
природне середовище.
До проекту ДПТ та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту ДПТ
до Ріпкинської районної державної адміністрації не надійшло жодного
звернення від громадськості, зауваження та пропозиції також не надходили.
За результатами обговорень та консультаціями відповідних компетентних
органів, рекомендовано:
1. Схвалити детальний план території на забудову земельної ділянки
орієнтовною площею 3,7600 га, розташованої за межами населених пунктів
Ріпкинської селищної ради, Ріпкинського району Чернігівської області,з метою
будівництва полігону для твердих побутових відходів в смт Ріпки
Чернігівської області.
2. Схвалити Звіт про стратегічну екологічну оцінку.
Чуба Віталій Володимирович
Графік прийому

