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Директору департаменту екології та
природних ресурсів Рівненської
обласної державної адміністрації
В.Захарчуку
Директору департаменту охорони здоров’я
Рівненської облдержадміністрації
Ю.Осіпчуку

Заява
Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
Генеральний план та план зонування с. Іванівка Рівненського району
Рівненської області
(проекту документа державного планування місцевого та регіонального рівнів)
1.Інформація про заявника
Іванівська сільська рада Рівненського району Рівненської області
(повне найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування,який є
відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне
керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник
документу державного планування)
вул. Центральна, 12-а, Корецький район с.Іванівка, 34731, (096) 746-82-81
(місце знаходження(поштовий індекс,адреса),контактний номер телефону)
2. Характеристика документа державного планування
Вид документа державного планування
Генеральний план та план зонування с.Іванівка Корецького району Рівненської області
Основні цілі документа державного планування
- аналіз напрямків економічного і просторового розвитку с. Іванівка;
- вирішення основних питань планування території;
- визначення меж і функціонального призначення земельних ділянок населеного пункту;
- визначення джерел та мереж водопостачання, каналізації, електричних мереж;
- моделювання і прогнозування розвитку транспортної мережі;
- максимально зберегти цінні риси й особливості існуючої забудови, історичних та
археологічних пам’яток, особливо цінні ділянки навколишнього природного середовища,
зберігаючи унікальні планувальні особливості існуючого населеного пункту;
- доведення рівня проживання людей до сучасних стандартів в частині розширення
(представник замовника)
(підпис)
інженерних
мереж;
- поліпшення зонування територій, створення додаткових об’єктів сервісу тощо;
- гармонізувати громадські й приватні інтереси .
Програма економічного та соціального розвитку Корецького району спеціалізовані схеми,
проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту та її елементів.
Зв’язок з іншими документами державного планування
3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів
діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури
оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру,
потужності або розміщення ресурсів)

- влаштування інженерної інфраструктури населеного пункту: будівництво очисних споруд,

об’єктів централізованого водопостачання;
- проведення робіт з розчищення та днопоглиблення русла канав.
4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації
документа державного планування:
- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Основними екологічними проблемами, з якими стикається с.Іванівка, є:
1. атмосферне повітря: вплив автотранспорту на автомагістралі IV технічної
категорії- дотримання планувальних обмежень від санітарно- захисної смуги автодороги та
встановлення шумозахисних екранів в існуючій забудові при перевищенні шумової
забрудненості; вплив на стан повітря промислових підприємств
2. для водних ресурсів: забруднення стічними відходами життєдіяльності та
господарств – влаштування централізованої системи каналізування та водовідведення , що
дозволить знизити рівень забруднення грунтових вод; відсутність встановлених меж
водоохоронних зон та прибережних захисних смуг
3. для земельних ресурсів : інтенсивне сільськогосподарське використання земель,
зниження родючості грунтів.
4. для здоров’я населення: незадовільна якість питної води; брак відповідним чином
обладнаних місць відпочинку – відновлення та створення нових площ зелених насаджень, зон
рекреаційного призначення на території села, що забезпечуватиме зниження негативного
впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі
сторони промислових підприємств
5. поводження з відходами: нездійснення роздільного збору твердих побутових
відходів, несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів – звільнення території
громади від несанкціонованих сміттєзвалищ, роздільне збирання побутових відходів, 100%
охоплення території села санітарною очисткою та організований вивіз на полігони.
- для територій з природоохоронним статусом
На території с. Іванівка Іванівської сільської ради відсутні території природно -заповідного
фонду
- транскордонні наслідки для довкілля , у тому числі для здоров’я
населення
- Відсутні
5.Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому
числі якщо документ державного планування не буде затверджено
Не розглядались
6. Дослідження , які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під
час стратегічної екологічної оцінки
За адміністративними даними, статистичною інформацією, за результатами досліджень,
консультації
та обговорення
проектів документів. Заходи, які передбачаються
(представник
замовника)
(підпис) розглянути для
запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного
планування.
Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати
наступну інформацію:
 доповіді про стан довкілля,
 статистичну інформацію,
 лабораторні дослідження стану довкілля,
 дані моніторингу стану довкілля,
 оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля,



пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання
території.

Основні виявлені проб-леми, Стратегічні цілі інших актів
Сфери охорони
пов’язані з проєктом ГП
законодавства, які мають відношення до
довкілля
виявлених проблем
Атмосферне
Вплив автотранспорту та
Впровадження технологій, спрямованих на
повітря
промислових підпри-ємств на зменшення забруднення атмосферного
стан повітря
повітря
Водні ресурси
Забруднення стічними
Зменшення скидання неочищених та
відходами життєдіяль-ності
недостатньо очищених стоків у водні
населення та госпо-дарств
об’єкти. Будівництво, реконструкція
через відсутність
споруд для очищення стічних вод, системи
централізованого
роздільної каналізації, каналізаційних
водовідведення
мереж і споруд на них
Біорізноманіття
Екологічно незбалансова-не
Розширення мережі природно-запоприродокористуван-ня.
Відного фонду та збільшення лісис-тості
Зменшення площі територій
(розширення площ озеленення).
природних лісів
Установлення в натурі (на місцевості) меж
територій та об’єктів природо-заповідного
фонду, як ключових елементів екологічної
мережі
Поводження з
Недосконалість струк-тури
Забезпечення збору та переробки твердих
відходами
санітарного очи-щення
побутових відходів населе-ного
Видалення,
населеного пунк-ту та
пункту(спорудження сміттєпереробних
захоронення та
небезпечний вплив на
підприємств). Поліпшення поводження з
переробка
довкілля існуючих стихійних твердими побутовими відходами
твердих
сміттєзвалищ. Зменшення
(упорядкування сміттє-звалищ міст, селищ
побутових
обсягів захо-ронення
і сіл та забезпечення сортування твердих
відходів
побутових відходів шляхом
побутових відходів). Реформування
впро-вадження нових сучассистеми санітарного очищення.
них високоефективних
Модернізація діючих сміттєзвалищ.
методів їх збирання,
Вирішення основних проблем, пов’язаних з
перевезення, зберігання,
екологічно безпечним збором, зберіганням,
переробки, утилізації та
утилізацією, переробкою та за-хороненням
знешкодження
твердих побутових і про-мислових
відходів. Налагодження си-стеми
управління відходами, припи-нення їх
вивезення на несанкціоновані
сміттєзвалища. Створення умов для
ефективного використання ресурсо-цінних
(представник замовника)
(підпис)
компонентів.

Перевірка достовірності даних, аналіз можливих альтернатив, вивчення передових методик та
досвіду реалізованих проектів.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та
пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану та плану
зонування с. Іванівка Корецького району Рівненської області та (за наявності) проект документа
державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті
замовника:
Корецька райдержадміністрація з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій
громадськості.

7. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про

визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до Іванівської
сільської ради Корецького району Рівненської області
(найменування органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, який є
відповідальним за розроблення документа державного планування та здійснює загальне
керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник
документу державного планування)
вул. Центральна,12-а, Корецький р-н, Рівненська область, с.Іванівка
тел.(096) 746-82-81, e-mail: iwaniwka-s-r@ukr.net
поштова адреса,електронна адреса,номер телефону та контактна особа
Строки подання
15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
(відповідно до пунктів 5,6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»)

Сільський голова

В.П.Скарбарчук

_______________________________
(представник замовника)

----------------------------------------------------------------------

(представник замовника)

____________
(підпис)

---------------------------------------------------------------------

(підпис)

